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RESUMO 

Esta é uma pesquisa quantitativa que tem como objetivo avaliar os impactos econômicos das 

Universidades Federais nas comunidades em que estão inseridas, utilizando como método a 

pesquisa bibliográfica e survey para levantamento de dados, demonstrando os valores gerados 

pelos estudantes da Universidade Federal Fluminense - Polo de Volta Redonda - na economia 

local. O Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades mostrou-se como um dos 

principais incentivos para a ampliação e acesso das graduações nas mais diversas cidades do 

país. Os dados da pesquisa foram tabulados e analisados por meio de planilha eletrônica. Os 

resultados finais do estudo mostraram a relevância dos gastos da universidade na economia 

local, que considerando o montante do valor gasto pelos alunos representa aproximadamente 

10% da receita da cidade.  

Palavras chaves: Universidade Federal, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento 

Regional 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This is a quantitative research that aims to evaluate assess the economic impacts of Federal 

universities in the communities in which they operate, as method using a literature research 

and questionnaire survey data, demonstrating the values generated by the students of 

University Federal Fluminense – Polo Volta Redonda – the local economy. The Program 

Restructuring and Expansion of Universities proved to be one of main incentives for the 

expansion and access graduations in various cities of the country. The survey data were 

tabulated and analyzed a spreadsheet. The final results of the study showed the relevance of 

university spending in the local economy, which considering the amount of money spent by 

students represents approximately 10 % of the revenue of the city.  

Keywords: Federal University. Economic Development. University expansion. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Tendo sido o berço da industrialização do Brasil, a cidade de Volta Redonda se 

destaca economicamente e socialmente no contexto nacional, tendo sido a criação da CSN em 

1941 uma alavanca ao seu desenvolvimento, atraindo investimentos de diversos ramos de 

atividade econômica. Aliado a este fator, a sua privilegiada localização entre os três maiores 

polos econômicos do país (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) é também uma 

vantagem competitiva para a cidade. Estas características acabam também por influenciar o 

desenvolvimento social, econômico e populacional de sua região, composta pelos municípios 

de Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio 

Claro, Rio das Flores e Valença, formando a Região do Médio Paraíba.  

É importante destacar que para estimular o desenvolvimento econômico de qualquer 

região, se faz necessário o investimento em capital humano, que normalmente é gerado pelo 

investimento em educação formal. Neste sentido, a cidade de Volta Redonda conta com uma 

infraestrutura consistente em termos de educação básica e ensino médio. 

Na educação superior, apesar da existência de um número relevante de ofertas de 

vagas em instituições particulares, somente nos últimos anos a educação pública superior 

tomou uma maior relevância, com a ampliação do campus da UFF na cidade de Volta 

Redonda, que tem a previsão de atingir 4.500 alunos ao final de 2015. 

A tomada de consciência da necessidade de ampliação da universidade pública 

ocorreu não somente por fatores econômicos, mas também pela mudança de visão do papel da 

educação superior. De acordo com a Unesco (1996), a educação na visão internacional é um 

bem público, e no Brasil desde a Constituição Federal de 1988, a educação é definida como 

um direito de todos e dever do Estado e da família, o que serve como fundamento principal na 

sustentação para definir políticas públicas educacionais no país. A exclusão ao acesso à 

educação superior passou a ser entendida como uma das formas de exclusão social, 

percebendo então a necessidade de superar essa situação por meio da democratização do 

ingresso às universidades nas diversas regiões do país. Estas foram as premissas do REUNI, 

que foi o principal fator de influência para expansão da UFF em Volta Redonda. 

Deve se ressaltar que a ampliação da universidade pública implica em diversas 

consequências para a comunidade local, com destaque para o aumento do conhecimento, a 

transferência de tecnologia, maiores possibilidades de inovação, o aumento de emprego e o 

rendimento disponível localmente (REGO e CALEIRO, 2012). As instituições de ensino 
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superior também propiciam a permanência de estudantes que sem a alternativa da 

universidade iriam buscar oportunidades para continuação em outras regiões (SILVA e 

GERALDO, 2013). 

Indiscutivelmente todos estes aspectos citados anteriormente são de grande relevância, 

mas este trabalho, por delimitação de tempo e outros fatores, irá focar no impacto econômico 

da ampliação de uma universidade pública na comunidade ao qual está inserida.  

Neste contexto este projeto de pesquisa dá continuidade ao trabalho desenvolvido por 

SILVA e GERALDO (2013, p.01) que teve como objetivo:  

Analisar e avaliar os impactos econômicos que o Polo Universitário de Volta 

Redonda da Universidade Federal Fluminense
1
 (PUVR-UFF) proporciona à 

comunidade local. Para tanto, foi realizado um estudo de natureza aplicada, 

buscando conhecer os impactos econômicos de uma universidade no 

município em que é ela implantada. Foi utilizada uma abordagem 

quantitativa por meio de um survey, onde são pesquisadas informações no 

qual não se tem espaço para medir opiniões. 

 

A pesquisa de Silva e Geraldo (2013) investigou as Unidades de Humanas e Exatas - 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) e o Instituto de Ciências Exatas (ICEx). De 

forma complementar este trabalho irá analisar os aspectos referentes aos quatro cursos de 

Engenharia (Metalúrgica, Mecânica, Produção e Agronegócios), ligados à Escola de 

Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda.  

 

1.2 Problema da Pesquisa 

 O Poder Público Local em diversas regiões estabelece iniciativas visando atrair 

investimentos produtivos para a região, pensando no emprego, impostos, qualificação, renda 

dentre outros. Mas, existem outros tipos de investimentos, que não são investimentos 

produtivos que também contribuem para o desenvolvimento local. A questão que se coloca é: 

há a possibilidade de mensurar o impacto econômico que um polo universitário público traz 

para uma comunidade? Quais os aspectos que podem ser avaliados? Quais os efeitos sobre a 

economia local? 

 

                                                           
1
 Nesta pesquisa foram pesquisados os alunos matriculados em cursos do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais (ICHS) e do Instituto de Ciências Exatas. Os resultados gerais do PUVR-UFF foram estimados a partir 

destes resultados. 
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1.3 Objetivo Geral 

O objetivo geral desse trabalho é diagnosticar os impactos econômicos causados pelo 

aumento do fluxo de alunos no Polo Universitário de Volta Redonda da UFF (PUVR-UFF) no 

município. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 Visando atingir o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Descrever e analisar o processo de ampliação da universidade pública no Brasil com foco 

no REUNI, ocorrido no período de 2007-2012. 

 Revisar a bibliografia sobre o impacto econômico das universidades na comunidade local; 

 Descrever e analisar o processo de ampliação do PUVR-UFF; 

 Levantar dados econômicos da economia local; 

 Comparar as diferenças entre os gastos realizados por estudantes de outras cidades que 

estudam na Universidade Federal Fluminense com os estudantes que são de origem local; 

 Interpretar se o fato de existir uma Universidade Federal na região é motivo de retenção da 

população; 

 Analisar o impacto econômico dos gastos dos alunos do PUVR-UFF na cidade de Volta 

Redonda. 

 

1.5 Suposição 

As despesas dos alunos do PUVR-UFF contribuem para o aumento do PIB da cidade 

de Volta Redonda, pois a presença da Universidade Federal Fluminense representa uma fonte 

de crescimento na região. 

 

 

1.6 Delimitação 

 O estudo realizado foi focado na Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica Volta 

Redonda (EEIMVR), situado no bairro Vila Santa Cecília, com alunos dos dez períodos de 

modalidade integral dos cursos de Engenharia de Metalúrgica, Mecânica, Produção e 

Agronegócios.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Breve histórico do REUNI 

Em 2001, foi elaborado o Plano Nacional de Educação – PNE (2001-2010), fixando 

metas que exigiam um aumento dos investimentos, além de metas que buscavam a ampliação 

do número de estudantes atendidos em todos os níveis da educação superior. No período de 

10 anos, esses programas de expansão do ensino superior federal tiveram como principal meta 

interiorizar o ensino público, conhecido como projeto Expansão I. Nos quatro primeiros anos, 

de 2002 a 2005, o número de universidade públicas federais no Brasil passou de 43 para 51. 

Essa expansão foi ampliada a partir de 2007 pelo Programa de Apoio e Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), tendo como objetivos 

principais a interiorização, o aumento do acesso e a permanência na educação superior 

pública. O programa REUNI iniciou-se pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, 

comportando uma das ações integradoras do PNE.  

Foram criadas algumas diretrizes como parâmetros de cálculos dos indicadores 

estabelecidos pelas metas, com destaque para (BRASIL, 2007): 

 Redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de vagas de ingresso, 

especialmente no período noturno; 

 Ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes curriculares e sistemas 

de títulos que possibilitem a construção de itinerários formativos, mediante o 

aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre instituições, cursos e 

programas de educação superior; 

 Revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação e atualização 

de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade e 

 Ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil. 

Importante ressaltar que o REUNI não propõe a adoção de um modelo único para a 

graduação das universidades federais, já que ele assume como pressuposto tanto a necessidade 

de se respeitar a autonomia universitária, quanto a diversidade das instituições e as entidades 

da sociedade civil (BRASIL, 2007). Dentre as entidades destacam-se: a Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), por meio da Proposta 

de Expansão e Modernização do Sistema Público Federal de Ensino Superior; o Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) e a União Nacional 

dos Estudantes (UNE). O plano de diretrizes do REUNI de 2007, propõe que as próprias 
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universidades desenvolvam seus projetos, podendo iniciar-se tanto no conjunto de suas 

unidades acadêmicas, quanto em apenas específicas e/ou em novas unidades a serem criadas, 

desde que, ao final do período de cinco anos a meta estabelecida fosse alcançada. 

A qualidade almejada para o nível de ensino tende a se concretizar a partir da adesão 

dessas instituições ao programa e às suas diretrizes, com o consequente redesenho curricular 

dos seus cursos, valorizando a flexibilização e a interdisciplinaridade, diversificando as 

modalidades de graduação e articulando-a com a pós-graduação, além do estabelecimento da 

necessária e inadiável interface da educação superior com a educação básica – orientações na 

Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e referenciadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(PNE, 2007). 

Sendo o REUNI um projeto de exigências e contrapartida, foi preciso o cumprimento 

de metas quantitativas e qualitativas pelas instituições de ensino superior, caracterizando-se 

como um contrato de gestão, que fixava metas de desempenho em função ao recebimento das 

contrapartidas financeiras. Em relação, Saviani (2010, p.14) indica que: 

Ao longo do governo Lula, se por um lado se retomou certo nível de investimento 

nas universidades federais promovendo a expansão de vagas, a criação de novas 

instituições e a abertura de novos campi no âmbito do programa “REUNI”, por outro 

lado deu-se continuidade ao estímulo à iniciativa privada que acelerou o processo de 

expansão de vagas e de instituições recebendo alento adicional com o programa 

“Universidade para todos”, o “PROUNI”, um programa destinado à compra de 

vagas em instituições superiores privadas, o que veio a calhar diante do problema de 

vagas ociosas enfrentado por várias dessas instituições.  

 

 Com o apoio às instituições existentes, na primeira parte de expansão do REUNI 

houve o desdobramento para criação de novas universidades federais e campi no interior, 

onde algumas dessas universidades originaram-se por um processo de transformação 

(faculdade ou escola).  

 

2.1.1 Resultados do REUNI 

 Finalizado oficialmente no final de 2012, o REUNI, teve alguns de seus resultados 

alcançados e outros não. Esse fato ocorreu devido certo número de universidades não 

receberem todo o investimento inicialmente previsto pelo programa, porém estas mesmas 

faculdades reconhecessem o importante papel do programa para o seu desenvolvimento. 

Bortolin (2013) apresenta como exemplo a Universidade Federal do Paraná (UFPR) que 

recebeu a metade do previsto pelo MEC, todavia garantiu um saldo positivo com: melhorias 

na estrutura física, contratação de professores e aumento de vagas de graduação e pós-

graduação. Segundo o autor, o programa do governo federal instituído como uma forma de 



18 
 

ampliar a ocupação de vagas e números de alunos nos cursos ingressantes com foco no 

período noturno, destacando que o REUNI calculava que recursos adicionais seriam 

oferecidos pelo MEC de acordo com o cumprimento das metas (BORTOLIN, 2013).  

Entre os anos de 2003 e 2010, de acordo com o relatório do MEC (2012), houve um 

expressivo crescimento não somente das universidades federais, mas também de campi no 

interior do país. Com um avanço de 45 para 59 universidades, representando aumento em 

31%, apresentado no Gráfico 1: 

  

 
Gráfico 1 - Evolução das Universidades Públicas no Brasil a partir de 2003 

Fonte: Reuni 2008 – Relatório de Primeiro Ano (2008) 

 

 O relatório do MEC (2012) mostra que com a interiorização houve o aumento do 

número universidades federais e elevou de 148 campi para 274 unidades, crescimento de 

85%. Em relação aos municípios atendidos no país, houve o aumento de 114 para 272, 

representando um crescimento de 138%. Outros resultados desse programa de expansão são 

demonstrados no Gráfico 2 e Tabela 1. O Gráfico 2 é referente ao crescimento em 

aproximadamente 122.316 (110%) no número de vagas dos cursos de graduação nas 

universidades federais entre os anos de 2003 à 2011. Nos primeiros quatros anos evidencia-se 

o crescimento de 23 mil vagas disponibilizadas, porém é entre os anos de 2007 e 2011, 

durante o período de implantação do REUNI, confere-se o importante aumento em 100 mil 

vagas. 

Logo após, como divulgado no relatório do MEC (2012), a Tabela 1 apresenta os 

recursos orçamentários de custeio e investimento dedicados aos programas de expansão. Cada 

Universidade Federal teve autonomia, como citado anteriormente, na elaboração de seu 

projeto com as adequações no cronograma de execução dos recursos às demandas anuais, o 

que seria uma justificativa nas variações de um ano para outro 
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Gráfico 2 - Vagas  na graduação presencial nas Universidades Federais (2003/ 2011) 

Fonte: Análise sobre a Expansão das Universidades Federais 2003 a 2012 – MEC (2012)  

.  

Tabela 1 - Recursos Orçamentários do Programa de Expansão 2005-2012 

Valores em R$ (milhões) 

Ano Custeio Investimento Total 

2005 2.640.396 64.840.709 67.481.105 

2006 52.279.785 331.778.298 384.058.083 

2007 73.154.311 366.877.394 440.031.705 

2008 172.551.293 759.881.047 932.432.340 

2009 332.843.609 1.283.769.854 1.616.613.463 

2010 535.092.380 1.210.613.309 1.745.705.689 

2011 890.924.058 1.922.229.625 2.813.153.683 

2012 1.041.007.761 950.818.403 1.991.826.164 

Total Geral 3.100.493.593 6.890.808.639 9.991.302.232 
Fonte: Análise sobre a Expansão das  Universidades Federais  2003 a 2012 - MEC (2012)

  

 Nota-se que entre os anos de 2009 a 2011 os recursos de investimento têm seu ponto 

mais alto, pois de acordo com o relatório, foi quando houve fortes investimentos em obras e 

aquisição de equipamentos, verificado no ano de 2012 uma redução nesses investimentos, ano 

no qual aconteceu o encerramento das obras e dos fornecimentos.  

 A Tabela 2 apresenta uma visão sobre a titulação docente nos institutos federais entre 

os anos de expansão, que ajuda a entender a articulação entre as políticas públicas para 

garantir a qualidade do ensino e a capacidade de atender ao numero de vagas ofertadas entre 

as universidades. Observa-se que em 2007 havia 6,55% dos docentes com graduação, 6,93% 

com o grau de especialistas, 26,47% eram mestres e 62,50% doutores, apresentando um 

aumento considerável se comparado com o ano de 2003, essa ultima categoria apresentava 

12% a menos. Em 2012 esses números sofreram modificações, com a redução de somente 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

109.184 109.802 116.348
132.230

139.875
150.869

186.984

218.152 231.530
Vagas na Graduação Federal -

2003 - 2011

http://portal.mec.gov.br/
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graduados para 2,01% e especialistas para 3,75%. O destaque fica por conta do aumento em 

35% no quantitativo de docentes doutores no período de 2003-2012 (MEC, 2012): 

 

Tabela 2- Servidores docentes ativos por titulação (em %) 

Ano Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

2003 6,55% 10,03% 32,47% 50,95% 

2004 5,87% 9,08% 30,88% 54,17% 

2005 5,25% 8,36% 29,08% 57,30% 

2006 4,52% 7,47% 28,18% 59,83% 

2007 4,02% 6,93% 26,54% 62,50% 

2008 3,55% 6,23% 25,71% 64,52% 

2009 3,09% 5,33% 26,27% 65,30% 

2010 2,54% 4,60% 27,12% 65,74% 

2011 2,21% 4,07% 26,37% 67,36% 

2012 2,01% 3,75% 25,45% 68,78% 
Fonte: Análise sobre a Expansão das  Universidades Federais  2003 a 2012 - MEC (2012) 

 

 Fica a observação da importância de escolha dos municípios, no contexto em acolher a 

um número maior de estudantes que buscam as vagas ofertadas. Essa escolha permite boa 

infraestrutura, mantendo uma imagem satisfatória no município em questão. O relatório do 

MEC (2012), na seção de análises dos resultados, afirma que é possível conferir o 

cumprimento do objetivo do programa em possibilitar uma maior democratização do acesso 

com o aumento de mais de 100% das vagas ofertadas na graduação presencial nas 

universidades federais do Brasil, com a criação de novas universidades e campi. Ganha, então, 

destaque no contexto da interiorização do ensino superior público no país iniciado em 2003, 

trazendo oportunidades a estudantes que vivem fora dos grandes centros urbanos, onde se 

encontravam quase a maioria das instituições.  

 

2.2 Criação do Polo Universitário de Volta Redonda - PUVR-UFF 

Para Boechat (2012), a criação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 

primeiro nome da Universidade Federal Fluminense, remonta os anos de 1950, ainda que a 

data oficial de sua fundação seja 18 de dezembro de 1960, quando foi aprovada a lei 3.848, do 

Deputado Federal João Batista de Vasconcellos Torres. Afirma Boechat (2012) que a 

fundação da Universidade Federal Fluminense obedeceu alguns propósitos: em primeiro 

lugar, alavancar o desenvolvimento econômico, marcado pela agricultura decadente; em 

segundo, elevar auto-estima em relação à vizinha capital federal. Conforme o autor, a criação 
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se deu, portanto, de um projeto de desenvolvimento para a região fluminense, que traduzia a 

afirmação do Estado do Rio de Janeiro em relação ao antigo Distrito Federal.  

A procedência do PUVR-UFF foi a EEIMVR, fundada em 1961 como uma faculdade 

da Universidade Nacional do Trabalho, concebida por Darcy Ribeiro, o objetivo era atender à 

demanda nacional por profissionais de engenharia para a industria, com foco na metodologia 

no ensino profissionalizante de Engenharia, que deveria ser fornecido em local perto de sua 

especializada. Desse modo, a Faculdade ficou localizada ao lado da Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) em Volta Redonda (FERREIRA, 2012, p.92). De acordo com Rodrigues 

(2005), a Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda foi criada pelo 

decreto nº6244, de 15/03/68, de acordo com o Plano de Reestruturação da UFF.  

Iniciou com o curso de graduação em Engenharia Metalúrgica e atualmente com mais 

três cursos de Engenharia - Produção, Mecânica e Agronegócios. Sendo convidada para 

participar do programa de ampliação do espaço público de formação na Região do Médio 

Vale do Paraíba, a Universidade Federal Fluminense foi responsável em assinar o Protocolo 

de Intenções objetivando a formação do grupo executivo para estruturação de um polo 

universitário na região no ano de 2003 (ICEX, 2010). Na Figura 1 é observada a vista frontal 

da Escola de Engenharia, com sete pavimentos, sendo dois destinados à Biblioteca e quatro 

com salas de aulas.  

Para a criação do novo polo, foi realizado um levantamento das demandas 

educacionais do Médio Vale do Paraíba, onde o diagnostico abarcou espaços variados de 

interlocução de necessidades, expectativas e experiências reconhecidas, e compromissos 

foram celebrados entre a UFF e representantes do poder público, da comunidade local e de 

segmentos produtivos (ICEX, 2010). Na Figura 2 é possível observar a localização de Volta 

Redonda, ficando entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito 

Santo nas proximidades. Por esses estudos, percebe-se que a elevação da qualidade de vida na 

região dependeu de estímulos ao incremento integrado através do Estado e dos gestores 

públicos como indutores e reguladores dessa expansão.  
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Figura 1 -PUVR-UFF -  EEIMVR 

Fonte: ABM (disponível em http://www.abmbrasil.com.br/) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Volta Redonda na Região Médio Paraíba 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Destaca Luck (2003) que o primeiro protocolo para viabilizar o Polo foi estabelecido 

entre o MEC, o Município de Volta Redonda, a Universidade Federal Fluminense e a 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Foi proposta a definição estrutural do 

PUVR-UFF, composto de um campus com duas Unidades Acadêmicas: Unidade de 

Engenharia e Ciências Básicas (ECB) e Unidade de Humanidades, Ciências Sociais e 

Ciências Sociais Aplicadas (HCS). A concepção do Polo Universitário de Volta Redonda 

contemplou a construção do campus Aterrado e a consolidação de dois núcleos acadêmicos: a 

Unidade de Engenharia e Ciências Básicas e a Unidade de Humanidades, Ciências Sociais e 

Ciências Sociais Aplicadas, gênese do atual Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS). 

Com o apoio do MEC, foi empreendido pela UFF um diagnóstico sobre a demanda regional 

por formação inicial e continuada. Esse estudo embasou a proposição do conjunto de cursos 

oferecidos pelo PUVR-UFF (COSEAC, 2011).  

No Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda, localizado no bairro 

Aterrado (Figura 3), está organizado o Departamento de Administração de Empresas com os 
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cursos de graduação em Administração, Administração Pública e Ciências Contábeis, também 

conta com os cursos de Direito e Psicologia. O Instituto de Ciências Exatas (ICEx) nasceu 

durante o plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Públicas Federais. Fazendo 

parte do projeto de Expansão PUVR-UFF, o ICEx foi criado em 31 de março de 2010 pelo 

conselho universitário da UFF, que concebeu o projeto acadêmico de modo a criar cursos nas 

áreas de ciências exatas que pudessem interagir e atuar na região, com os cursos: Bacharelado 

em Física com ênfase em Física Computacional, Bacharelado em Matemática com ênfase em 

Matemática Computacional, Bacharelado em Química com ênfase em Química Tecnológica e 

Licenciatura em Química (ICEX, 2010). 

 

 

Figura 3 - PUVR Aterrado 

Fonte: PUVR-UFF (disponível em http://www.cbca-acobrasil.org.br/)  

 

2.3 REUNI na UFF e no PUVR-UFF em números  

 A Universidade Federal Fluminense, através do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, atua desde 2006 com uma política de educação marcada pela expansão da oferta 

de cursos tanto da graduação quanto da pós-graduação, pela melhoria da qualidade e pela 

inclusão social. Com o REUNI, houve a contribuição para o esforço das ações já propostas 

pela universidade ao mesmo tempo em que estabeleceu metas para todas as universidades 

participantes (UFF, 2010)  

De acordo com o autor Lück (2003) sobre o projeto de expansão: 

a Universidade Federal Fluminense considera sua vocação de interiorização como 

uma de suas vertentes de inserção social. Projetou desta forma, um plano de 

desenvolvimento diferenciado ao estimular a execução de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão exercidas no escopo maior de contribuir para o desenvolvimento 

das regiões onde está inserida. Acredita, assim, que contribui efetivamente para a 

redução da migração dos habitantes para os grandes centros, promovendo a sua 
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permanência na região. Contudo, ao mesmo tempo em que estimula a produção de 

conhecimento sobre problemáticas regionais, não perde de vista o contexto geral das 

atividades que a caracterizam enquanto universidade pública. Ao assumir esta 

vocação, crê que os processos de interiorização contribuem decisivamente para a 

expansão da educação superior, assim como para o aprimoramento da função social 

da Universidade. Portanto, a formação de profissionais competentes e integrados nas 

atividades econômicas, sociais e políticas da região causando um impacto na 

economia dos municípios por meio da movimentação de um volume considerável de 

recursos financeiros, não constituem os únicos produtos resultantes da inserção da 

Universidade (LÜCK, 2003, p. 04). 

 

 Sendo importante ressaltar, conforme afirma Rodrigues (2005), que a ampliação dos 

cursos de graduação que se deu a partir do ano 2000, foi feita sem ampliação da estrutura 

física ou do contingente de recursos humanos, num esforço da Instituição em oferecer mais 

vagas no Ensino Público, em atenção de formação em nível superior, identificadas nas 

relações com a sociedade local. O autor ainda indica em seu projeto apresentado em 2005 que 

foi realizado um diagnóstico pela UFF, obtendo dados em duas grandes vertentes: uma 

pesquisa básica para o mapeamento econômico e social do quadro regional - a partir de 

informações geradas por Instituições de Pesquisa (IBGE, CIDE e Universidades) – com o 

objetivo de criar um diagnóstico preliminar para o reconhecimento de potencialidades e 

vulnerabilidades presentes no território e uma pesquisa com diagnósticos participativos, 

envolvendo os setores de gestão pública, industrial, tecnológico, de serviços, comunidade 

escolar e associações comunitárias – para identificar de modo abrangente as vivências e 

expectativas sociais da comunidade da região. 

 Na Tabela 3 é apresentado o número de vagas ofertadas pela UFF em todos os campi 

(coluna Geral) comparando com as vagas ofertadas apenas pelo polo de Volta Redonda 

(Vagas VR) entre os anos de 2006-2014:  

 

Tabela 3 - Vagas ofertadas pela UFF e PUVR (2006-2014) 

Ano UFF 

  Geral Vagas VR Total 

2006 4.573 400 4.973 

2007 4798 400 5.198 

2008 5.388 360 5.748 

2009 5.735 360 6.095 

2010 7.023 640 7.663 

2011 6.598 736 7.334 

2012 7.690 745 8.435 

2013 4.789 650 5.439 

2014 4.990 669 5.659 

Total 51.584 4.960 56.544 
Fonte: Vestibular UFF (2006 – 2014) 
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 No ano de 2006 a UFF tinha disponível 4.573, já no final de 2012 eram 7.690, 

aumento em 68%. No PUVR-UFF as vagas passaram de 400 em 2006 para 745 vagas em 

2012, representando um aumento de 86%. O ano de 2012 foi ano de encerramento do REUNI. 

Torna-se fundamental ressaltar que o programa REUNI, na realidade, não terminou no ano de 

2012, mas tem sido incorporado em todos os processos de expansão das universidades 

federais.  

 

2.4 Características locais da economia de Volta Redonda 

 

2.4.1 Evolução Histórica 

No livro sobre a composição do estado do Rio de Janeiro, Oliveira (2003) ilustra que 

em 1744 os primeiros desbravadores denominaram a curva do rio Paraíba do Sul como Volta 

Redonda, quando a região ainda era explorada apenas por garimpeiros em busca de ouro e 

pedras preciosas. Segundo ele, foi em 1766 que a região começou a ser efetivamente povoada, 

em razão da concessão de uma sesmaria a José Alberto Monteiro, que procurou desenvolver a 

área. Outras fazendas surgiram depois e, em função do declínio do ciclo do ouro em Minas 

Gerais, colonos mineiros vieram para a exploração agrária dessa área. Por volta de 1862, deu-

se início à construção de uma ponte ligando as duas margens do rio Paraíba, abrindo 

condições para que a região tivesse uma estação ferroviária, construída em 1864. A partir de 

1875, o povoado de Santo Antônio de Volta Redonda começou a ter estabelecimentos 

comerciais. 

Seu crescimento àquela época foi impulsionado pela expansão da navegação pelo Rio 

Paraíba, comum desde o século XIX entre os municípios de Resende e Barra do Piraí, e pela 

expansão da malha ferroviária do país cortando os três grandes centros urbanos Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e São Paulo (Figura 2), em 1871 com a criação da Central do Brasil, e 

mais tarde chegando aos municípios vizinhos Barra Mansa e Barra do Piraí. A expansão do 

transporte até o lugarejo impulsionou seu crescimento, o que levou no fim do século XIX, 

através do pleito de seus moradores, a sua elevação à condição de freguesia (SOUTO, 2007).  

De acordo com Souto (2007) a crise e decadência do café, produziram consequências 

em todo o Vale do Paraíba, o que ocasionou a estagnação de seu crescimento. A Vila de Santo 

Antônio de Volta Redonda, porém, possuía uma localização privilegiada. Situada entre as 

duas maiores cidades do país, Rio de Janeiro, ainda capital, e São Paulo, foi favorecida pela 

expansão da antiga estrada de ferro A esse fato deve-se o grande interesse do Estado 

Getulista, após quase uma década de intensas pesquisas em implantar a primeira grande 
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indústria siderúrgica do país, parte do plano de desenvolvimento das atividades industriais no 

Brasil.  

A CSN, antiga Usina Presidente Vargas, começou a ser implantada em 1941, se 

tornando um grande polo de atração de mão-de-obra ligada direta ou indiretamente à atividade 

industrial, a construção ocorreu em plena Segunda Guerra Mundial, e foi favorecida pelos 

Estados Unidos em troca do apoio brasileiro aos aliados. 

Lamarão (1976) apresentou três períodos diferenciados que marcam a evolução 

político-industrial e urbana do município: em primeiro momento, que se estende de 1941 a 

1954, a CSN centraliza e dirige o desenvolvimento de Volta Redonda, implantando e 

administrando a usina e o núcleo urbano, ainda nesses anos sendo um distrito de Barra mansa. 

Em seguida, entre 1954 e 1967, com a emancipação político-administrativa do distrito e a 

procedente criação do município de Volta Redonda, proprietários de terras e comerciantes 

fizeram valer mais livremente seus interesses; a expansão “natural” da cidade ganhou novo 

ímpeto, ao mesmo tempo em que a CSN continuava mantendo sob controle seu vasto 

patrimônio urbano. Por ultimo, a partir de 1967 a Companhia deu início à transferência de seu 

patrimônio e encargos urbanos à Prefeitura Municipal, redefinindo suas responsabilidades na 

evolução urbana de Volta Redonda. 

No fim da década de 1980, uma crise econômica causada pela nova lógica social 

globalizante, balizada pela inserção de políticas neoliberais, culminou na desestatização de 

grandes indústrias estatais, entre elas a CSN, privatizada em 1993, gerando em Volta Redonda 

uma crise sem precedentes como ressalta Fernandes (2001):  

Mudança de tamanha radicalidade e, até mesmo, a nossa perplexidade, desafiaram-

nos a apreender o conteúdo cultural dessa transformação, ao intuirmos não ser o 

processo vivido pela cidade um fenômeno que se restringiria ao domínio da esfera 

produtiva. Ele seria mais amplo. Volta Redonda, onde produção e reprodução 

sempre foram fenômenos indissociáveis, formando uma totalidade, vai sofrer o 

impacto em suas relações sociais de uma globalização da cultura que já não mais a 

vincula somente ao seu entorno físico. As identidades nacionais são abaladas pelo 

movimento da globalização e, neste roldão, também a identidade da “Cidade do 

Aço”, cuja construção se deu ao longo da realização do projeto nacional-

desenvolvimentista (FERNANDES, 2001, p 35). 

  

Nos últimos anos, Volta Redonda tornou–se também um centro de educação, esporte e 

lazer. Existem opções de entretenimento na cidade, que atraem as populações locais, como 

também moradores de cidades vizinhas. Além da CSN, Volta Redonda abriga as fábricas de 

cimento Votoran (do Grupo Votorantim) e Tupi (da CP - Cimento e Participações), a Usina de 

Oxigênio e Nitrogênio da White Martins, a Industria Nacional de Aços Laminados (INAL), a 

Companhia Estanifera Brasileira (CESBRA) e da S/A Tubonal (fabricante de tubos de aço). 
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Atualmente a expansão da cidade ocorre na direção da rodovia dos Metalúrgicos, por meio de 

empresas de pequeno e médio porte, em diversos segmentos de atuação. 

 

2.4.2 Características gerais e da economia atual 

De acordo com o Censo de 2010, a cidade possuía 257.996 habitantes e em 2012 a 

população cresceu para 260.180 habitantes (PORTAL VR, 2014). O município possui uma 

área territorial de 182.483 km² e está situada no Sul do Estado do Rio de Janeiro, entre as 

serras do Mar e da Mantiqueira, nas coordenadas geográficas, Latitude sul 22Âº 29' 00''; 

Longitude W.GW. 44Âº 05' 00''. Situa-se a uma altitude de 350 m a 707 m, e sua temperatura 

média predominante é 22°C. (Portal VR, 2014) 

Outras informações do Censo (2010) apresentam a população de Volta Redonda 

correspondente a 30,1% do contingente da Região do Médio Paraíba;  uma proporção de 91,1 

homens para cada 100 mulheres. A densidade demográfica era de 1.412,7 habitantes por km², 

contra 138,1 habitantes por km² de sua região. A taxa de urbanização correspondia a 99% da 

população. A população do município aumentou 6,5%, um número relativamente baixo se 

comparado a outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, onde entre 92 municípios, Volta 

Redonda obteve o 60º maior crescimento populacional do estado no período de 2001 à 2010. 

 Dados divulgados pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério 

do Trabalho e Emprego, um questionário anual preenchido obrigatoriamente por todas as 

firmas registradas no país, foi possível analisar na Tabela 4 a participação de cada setor da 

economia do total de empresas do município, como mostrado abaixo:  

 

Tabela 4 - N.º de estabelecimentos por porte e setor 2009/2010 

Setor Indústria  Comércio Serviços Agropecuária Total Porcentual 

Porte/Ano 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Micro 768 807 3.783 4.148 3.467 3.665 33 38 8.051 8.658 94 91 

Pequena 53 58 325 343 279 311 2 1 658 713 5 8 

Média 18 21 18 24 38 39 0 0 74 84 1 1 

Grande 3 3 15 15 38 42 0 0 56 60 0 1 

Total 842 889 4.141 4.530 3.822 4.057 35 39 8.839 9.515 100 100 

Fonte: MTE /RAIS (2010) 

 

Observa-se que as microempresas representam 91,0% do total dos estabelecimentos 

formais existente em Volta Redonda e a centralização dessas empresas é verificada no setor 

de Comércio seguido pelo de Serviços e Indústria. Desses setores ainda é possível verificar as 

principais classes de Atividades Econômicas nos Quadro 1, Quando 2 e Quadro 3: 
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 Quadro 1- Atividades Econômicas no Comércio 

Comércio 

Quantidade de 

Estabelecimentos 

Comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios 569 

Comércio varejista de outros produtos novos 

não especificados anteriormente 422 

Comércio varejista de ferragens, madeira e 

materiais de construção 268 

Comércio de peças e acessórios para veículos 

automotores 218 

Manutenção e reparação de veículos 

automotores 189 
Fonte: MTE /RAIS (2010) 

 

Quadro 2 - Atividades Econômicas no Serviços 

 

Fonte: MTE /RAIS (2010) 

 

Quadro 3 - Atividades Econômicas na Indústria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MTE /RAIS (2010) 

 

Serviços 

Quantidade de 

Estabelecimentos 

Restaurantes e outros estabelecimentos de 

serviços de alimentação e bebidas 541 

Atividades de atenção ambulatorial executadas 

por médicos e odontológicos 289 

Atividades de serviços prestados 

principalmente às empresas  não especificadas 

anteriormente  231 

Atividades de organizações religiosas 221 

Serviços de engenharia 143 

Indústria 

Quantidade de 

Estabelecimentos 

Construção de edifícios 127 

Obras de acabamento 42 

Confecção de peças do vestuário, exceto 

roupas íntimas 38 

Manutenção e reparação de máquinas e 

equipamentos da  

indústria mecânica 32 

Serviços de catering, bufê e outros serviços de 

comida  

Preparada 29 
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De fácil percepção é observar que os ramos de comércio varejista, alimentação e 

construção civil prevalecem no topo das principais atividades da cidade. No capitulo de 

Resultados e Discussões algumas informações dos Quadros
2
 serão retomadas, para as análises 

dos dados obtidos na pesquisa. 

Em relação às médias salariais dos municípios, de acordo com o RAIS a média geral 

dos salários pagos em Volta Redonda em dezembro de 2010 era de R$ 1.751,57, a mais alta 

entre as cidades com mais de 30 mil habitantes do Médio Paraíba. Os dados são do Sistema 

Público de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho, calculando a média geral de salários 

das médias de cada setor da economia. Entre essas médias, no setor de Serviços, a maior 

remuneração é paga em Volta Redonda com R$ 1.223,85, seguida por Resende R$ 1.155,79. 

Ainda em relação a tais dados, no setor do Comércio eram 16.161 empregos em Volta 

Redonda, quase o dobro que a segunda colocada.  

Multiplicando-se a média salarial pela quantidade de empregos, obtém-se a massa 

salarial. Nesse campo, devido ao número de trabalhadores, onde Volta Redonda tem os 

maiores números em: Extração Mineral, Indústria de Transformação, Serviços Industriais de 

Utilidade Pública, Construção Civil, Comércio e Serviços. Na sua soma a massa salarial da 

cidade era estimada em R$ 93.154.317,06 (MOREIRA, 2012). 

Em relação ao mercado de trabalho, a cidade de Volta Redonda, passa por um 

momento positivo com a instalação de inúmeras empresas e indústrias na região. Publicado no 

site Diário do Vale (2013) dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do 

Ministério do Trabalho e Emprego (Caged-MTE) referentes a outubro de 2013, apontavam 

que a Indústria de Transformação é a principal geradora de empregos na cidade durante os dez 

primeiros meses de 2013, com 1.040 novos postos de trabalho. Com esse resultado acumulado 

dos primeiros meses de ano, a cidade passou a contar com 17.719 postos de trabalho 

industriais. Esse número corresponde a 24,08% dos 72.971 empregos com carteira assinada 

existentes na cidade. O setor industrial é o segundo em termos de número total de 

empregados, perdendo apenas para o de Serviços, com 29.542 postos de trabalho (40,48% do 

total) 

                                                           
2
 Quadros extraído da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego - 

MTE, os dados permitem identificar os tipos de estabelecimentos predominantes no município, divididos pelos 

grandes setores da economia. Com base no RAIS/ 2010, cujos dados estão disponibilizados conforme a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE Fiscal por municípios.  

A CNAE-Fiscal é o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos critérios de 

enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país 



30 
 

2.5 Estudos sobre o impacto da Universidade na economia local 

 Segundo Botelho (2004), os efeitos que uma nova atividade oferece para uma região 

são compreendidos a partir do “efeito multiplicador” do investimento. Que através do 

multiplicador de investimento “k”, indica-se que quando há um acréscimo de produção no 

investimento agregado, a renda sobre um montante igual a “k” vezes o acréscimo do 

investimento. O autor se refere ao termo utilizado por Keynes, que tinha como objetivo 

analisar o aumento na renda nacional em relação ao aumento dos investimentos. O 

economista Keynes (1983) apresentou os multiplicadores: de Consumo, de Investimento, de 

Gastos do Governo, das Exportações e das Importações. O autor mencionava nos seus estudos 

sobre a propensão a consumir e a poupar, refletindo na comunidade o resultado das 

inclinações psicológicas individuais, mediante um dado nível de novo investimento, a partir 

do que se desenvolve a doutrina do multiplicador. 

Ainda para Botelho (2004), haverá efeito multiplicador do mesmo no local inserido, 

quando aumenta o dispêndio, já que trabalhadores irão gastar sua renda com serviços e 

produtos, e as empresas aumentam o volume de insumos elevando a produção. É relevante 

mencionar que, com o PUVR-UFF e suas atuais dimensões, houve o aumento do número de 

cursos e estudantes na região. Esse conjunto de ações eleva os recursos que são injetados na 

cidade, cria maior demanda em diversos segmentos e contribui para elevação da arrecadação 

de tributos locais.  

Para Kureski e Rolim (2004) a determinação dos impactos, embora simples, apresenta 

dificuldades operacionais complexas. Trata-se de medir o volume de gastos realizados por 

atores vinculados às universidades: os gastos com bens de consumo e de investimento 

realizados pela instituição; os gastos dos seus membros (professores e funcionários); os gastos 

em consumo dos alunos de fora da região e dos visitantes. Os professores, por exemplo, são 

considerados renda extra na medida em que forem pagos com renda vinda de fora da região, e 

além dessas hipóteses, considera também a existência de um mercado de trabalho regional 

para os membros da universidade, de tal modo, que se ela não estivesse na região, os 

membros estariam trabalhando em outras cidades. Pela argumentação, um aumento, autônomo 

ou induzido, em qualquer setor (consumo, de investimento, de gasto do governo ou de 

exportações e importação), tem potencial para aumentar a renda e o produto em escala maior 

do que ele mesmo. As pessoas estão sujeitas, em média, a aumentar o seu consumo na medida 

em que a renda cresce, porém não em quantia igual ao aumento de sua renda (KEYNES, 

1986). 
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Os autores ainda afirmam que a comprovação de hipóteses é difícil, porque muitas 

vezes ela é feita com base em questionamento aos atores sobre qual a atitude que eles 

tomariam em determinadas circunstâncias. A maneira de testá-la seria averiguar o que 

ocorreria quando uma universidade é fechada, onde uma vez que se consiga determinar os 

impactos diretos, é preciso considerar os indiretos na economia ocasionados por estes gastos. 

Uma das possibilidades seria calcular os impactos dos gastos induzidos por esses efeitos 

indiretos sobre a renda e o emprego regional, onde a somatória de todos os impactos permite o 

obter o impacto total da universidade sobre a economia regional.  

Seguindo essa linha de pensamento, Rolim e Serra (2005) realçam a existência de um 

Sistema Regional de Inovação, e entre os mais importantes encontram-se os subsistemas 

financeiros e de aprendizado e outro sistema relacionado com uma cultura produtiva. Sem o 

primeiro as possibilidades de inovação ficam reduzidas, para estruturas regionais em que 

predominem as pequenas e medias empresas. Como sistema de aprendizado é fundamental, as 

restrições ao seu funcionamento são restrições de acesso ao conhecimento acumulado e, 

portanto, a anulação da possibilidade de gerar algum tipo de inovação.  

Outra vertente da análise do impacto econômico das universidades são os trabalhos 

que consideram o lado mais restrito do impacto sobre os fluxos de renda. Com as informações 

dos gastos e o uso de metodologias apropriadas é possível calcular o efeito multiplicador dos 

gastos de uma universidade sobre a economia regional. As metodologias para a execução 

desse cálculo podem ser simples ou mais sofisticadas, onde o grau de resposta cresce com a 

sofisticação metodológica. As mais simples consistem, na sua essência, no cálculo de 

multiplicadores de renda no estilo keynesiano. As mais sofisticadas utilizam matrizes de 

insumo-produto e até mesmo Modelos Computáveis de Equilíbrio Geral (ROLIM e SERRA, 

2005). 

Conforme apresentado por Rego e Caleiro (2012) a importância das universidades no 

território decorre também do volume de investimento em capital físico, como no capital 

humano, além de transportes e outras infraestruturas e a tecnológica associada ao conceito de 

crescimento econômico com o relacionado com as organizações que sustentam o crescimento 

e aplicação dessas tecnologias. Uma das principais contribuições das instituições de ensino 

superior para o desenvolvimento das regiões faz-se através da função de ensino e 

aprendizagem, por via de diplomados que integram o mercado de trabalho local, na medida 

em que estes contribuem para a melhoria da qualificação do emprego (e futuros empregados) 

da cidade e da região. 
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A Figura 4 ilustra essas idéias, apresentando os tipos de impactos econômicos das 

universidades sobre as regiões em que elas estão inseridas.  

 
Figura 4 - Universidades e Regiões 

Fonte: Rolim e Serra (2005) 

  

 Cabe destacar ainda, um estudo mais amplo no que refere a contribuição para o 

desenvolvimento econômico, social e cultural realizado no período entre 2004 e 2007 pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que envolveu 

universidades de 11 países membros e do Brasil, não membro. De acordo com Rolim (2006), 

o estudo utilizou técnicas de insumo produto e o Brasil participou sendo representado pelo 

Estado do Paraná, através de duas Instituições de Ensino Superior (IES) estaduais que foram 

selecionadas para integrar o projeto OCDE: a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a 

Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

 Em conjunto a estes estudos Fernandes (2007) afirma que as universidades possuem 

diferentes atribuições no desenvolvimento econômico das regiões onde se instalam, 

destacando além dos impactos econômicos, as contribuições voltadas para a configuração do 

capital humano, produção de conhecimento e a presença das universidades enquanto agentes 

institucionais em redes. Nesse sentido, conforme diz Frantz (2004), a universidade é colocada 

a ser o centro de discussões sobre a sociedade, não apenas as questões teóricas, abstratas, 

assim também, deve ser o espaço onde um pensamento teórico-crítico de ideias, recursos, 

opiniões, posicionamentos e análises é especificado e desenvolvido, para um momento futuro 

haver um encaminhamento continuo de propostas e alternativas para a solução dos problemas 

existentes. . 

 Nos Estados Unidos foi concluído nos últimos anos um estudo sobre a convergência 

construtiva da universidade sobre uma região e seus habitantes. Segundo Fava-de-Moraes 
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(2000), o objetivo foi identificar a importância do Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) para a economia de Massachusetts, por meio do seu corpo de alunos e suas pesquisas: 

“... apresenta vantagens que favorecem o crescente investimento empresarial: é fonte 

de pessoal talentoso e qualificado, está próximo de áreas procuradas pelo mercado 

consumidor; fornece boa infra-estrutura escolar, hospitalar, cultural, de 

telecomunicação, lazer, transporte, áreas verdes, etc., ou seja, constituiu-se em locais 

com diferenciais positivos para uma melhor qualidade de vida (FAVA-DE-

MORAES, 2000, p. 10)” 

 

Para Alves (2010) o estudo referente ao MIT sugere que quanto maior o nível de 

conectividade da universidade com os demais agentes de uma comunidade, mais suscetível a 

lograr um desenvolvimento sustentável, estará à região. Realça o autor também, que na 

realidade as universidades historicamente sempre tiveram forte presença política na vida 

nacional, sendo consideradas como centro, por excelência, de formação das elites políticas 

progressistas dos diferentes países. Dessa forma, estiveram na dianteira de reformas políticas, 

sociais e culturais, consideradas necessárias para o desenvolvimento. 

Visto que, em termos de desenvolvimento econômico, Bresser e Perreira (2008) 

comentam que esse resulta tanto da acumulação de capital físico quanto humano que mantêm 

entre si certa harmonia, isto é, quando um se torna excessivo em relação ao outro, tende a 

ocorrer o desemprego; no entanto, existe uma propensão que o segundo tende a prevalecer 

sobre o primeiro na medida em que nos países desenvolvidos existe uma relativa abundância 

de capital físico, enquanto se verifica uma relativa escassez de capital humano, apesar dos 

enormes investimentos em educação. Assim, complementa Castells (2003), ampliando a 

importância da universidade ao afirmar que, hoje em dia, a universidade não é apenas um 

elemento a mais. É um elemento essencial da dinamização da rede urbana, já que é um sujeito 

essencial na produção de mão-de-obra qualificada, de indivíduos inovadores e com idéias 

novas (CASTELLS, 2003) 

Ainda no que se referem ao desenvolvimento, Alves (2010) descreve uma síntese das 

teorias no âmbito da economia regional seguindo-se o eixo da teoria do 

crescimento/desenvolvimento regional, conhecida por Teoria da Base de Exportações. 

Conforme Rolim (1999) ela está centrada no fato do crescimento de uma região está ligado à 

expansão de sua base de exportação que pode reverter no aumento da demanda do bem 

exportado pela região ou na otimização dos custos de transformação ou de transporte dos 

produtos de exportação. Assim, a partir do momento em que a região começa a vender seus 

produtos fora de suas fronteiras ela passa a interagir com o resto do mundo (ALVES 2010).  
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Em harmonia a estes pensamentos, o crescimento de uma economia, de acordo com 

Hirschman (1961), deve ser inicialmente em um ou mais locais denominados “polos de 

crescimento, significando que desigualdades regionais e internacionais é parte inevitável do 

processo de crescimento. Afirma o autor que o progresso econômico não ocorre ao mesmo 

tempo e em toda parte, e que quando existe esse fato, forças poderosas provocam uma 

concentração espacial de crescimento econômico  

Cabe sublinhar que o desenvolvimento regional é um fenômeno multifacetado o que 

de acordo com Rolim (1999), os parâmetros institucionais modelam o quadro no qual os 

agentes sociais atuam, ou seja, as regiões terão maior ou menor autonomia e regulamentarão 

com maior ou menor flexibilidade os fluxos de bens e financeiros que cruzam as suas 

fronteiras, bem como, permitirem a atuação destes ou daqueles organismos compensatórios 

nas fases adversas da vida regional, mediante o grau de rigidez desses parâmetros. 

Concluindo, outro aspecto essencial do desenvolvimento regional é o quadro social da 

região, tendo em vista, que as regiões com uma classe empresarial mais empreendedora, 

políticos competentes, sindicatos e demais organizações da sociedade civil participantes, têm 

maiores possibilidades de enfrentarem os imprevistos e negociarem melhor suas pretensões 

dentro do contexto político nacional (ROLIM, 1999). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Classificação da Pesquisa  

 Gil (2008) define método como caminho para se chegar a determinado fim. E método 

científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o 

conhecimento. O método utilizado para coletar os dados para elaboração da pesquisa foi o 

quantitativo, visto que o objetivo da pesquisa foi de reunir uma quantidade considerável de 

questionários para propiciar maior suporte para análise dos dados. As informações foram 

obtidas mediante a utilização da técnica de levantamento a qual foi realizada com o auxílio de 

questionários desenvolvidos para coletar os dados. Pela visão de Severino (2001) quando as 

amostras, geralmente grandes, são consideradas representativas da população, os resultados 

são tomados como se constituísse um retrato real do alvo da pesquisa, que recorre a 

linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis e 

de natureza aplicada. A pesquisa quantitativa segundo Menezes e Silva (2001) considera tudo 

que pode ser quantificado, o que significa traduzir em números as opiniões e informações para 

analisá-las, onde requer o uso de recursos e técnicas estatísticas (percentagem, média, 

mediana, análise de regressão, etc). De acordo com Marconi (2000) e Michel (2005) as 

pesquisas aplicadas dependem de dados que podem ser coletados de formas diferenciadas, 

como pesquisas em laboratórios, pesquisa de campo, entrevista, gravações em áudio e / ou 

vídeo, diários, questionários, formulários, análise de documentos compatíveis com as 

características do estudo e natureza da pesquisa. Sobre a fundamentação teórica deste 

trabalho, utilizou o uso de referenciais bibliográficas e documentais publicados em sites, 

livros, teses, dissertações e artigos.  

 Após a coleta e registro dos dados em planilhas eletrônicas, esses foram analisados e 

interpretados. A análise de dados quantificados proporciona uma conclusão sobre as 

informações coletadas, auxiliando no problema de pesquisa. A interpretação desses dados 

fortalece as conclusões acerca das respostas, relacionando os dados a conhecimentos prévios. 

Para desenvolver esse estudo foram avaliadas as variáveis de gastos com o estudo, moradia, 

alimentação, lazer, saúde e na instituição, uma vez que muitos dos alunos decorrerem de 

municípios vizinhos ou ate mesmo de cidades distantes e possuem custos que 

consequentemente influenciam na economia local. O município de Volta Redonda possui 

diversas universidades particulares, porém o campo de pesquisa foi limitado a Universidade 

Federal Fluminense 
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 No tocante do tipo de pesquisa, foi realizada a pesquisa exploratória, visto que um dos 

objetivos deste trabalho foi familiarizar-se com um assunto ainda pouco explorado. 

 

3.2 População e Amostra  

Como os pesquisadores trabalham com tempo, energia e recursos econômicos 

limitados, foi definida uma amostra, subconjunto de indivíduos de uma população, dos 

estudantes do PUVR-UFF. Por ser utilizar dados amostrais para estimar uma média 

populacional, há uma margem de erro que é a diferença entre a média amostral observada e a 

média da população, chamado de Erro Amostral. De acordo com Triola (1999) o Erro 

Amostral é a pendência entre um resultado amostral e o verdadeiro saldo populacional. Esse 

erro não pode ser evitado, quanto maior a amostra, menor é esse erro. Há diversos modelos 

probabilísticos para realizar cálculos estatísticos.  

O modelo de Determinação do Tamanho da amostra com base na estimativa da 

Proporção Populacional Finita foi o utilizado, pois o tamanho da população é conhecido 

(1428 alunos de Engenharia). Triola (1999) diz que caso a amostra tenha tamanho n maior ou 

igual a 5% do tamanho da população N, considera-se uma população Finita. A fórmula para o 

cálculo é dada pela Equação 1:  

 

 

Equação 1 - Tamanha de amostra de população finita 

Fonte: Triola (1999) 

 

Onde: 

n = Número de indivíduos na amostra; 

Za/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado; 

 p = Proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria interessada em estudar; 

q = Proporção populacional de indivíduos que NÃO pertence à categoria interessada em estudar (q = 1 

– p); 

E = Margem de erro ou ERRO MÁXIMO DE ESTIMATIVA. Identifica a diferença máxima entre a 

proporção amostral e a verdadeira proporção populacional (p). 

  

Em alguns casos os valores de p e q não são conhecidos, portanto esses valores são 

substituídos por valores amostrais pˆ e qˆ. Mas se estes também forem desconhecidos, é 

possível substituir por estimativa os valores pˆ e qˆ por 0,5 (LEVINE, 2000). Utilizando um 

nível de confiança de 95%, com alfa (a) de 0,05 e consultando a tabela de distribuição Normal 
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de Z (Anexo 7.2), obteve-se valor critico de 1,96 e considerando um nível de Erro em 4,5%, 

ao substituir todos os valores na equação anterior foi preparada a Equação 2:  

 

 

Equação 2 - Cálculo tamanho da amostra 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim sendo, o valor de n resultou em 355,9, porem para um número acolhido foram 

considerados na amostra um total de 380 participantes, pois como afirma o autor Triola 

(1999) quanto mais a amostra se aproxima ao tamanho da população, menor torna-se o Erro 

Padrão. Essa amostra foi composta de acordo com a disponibilidade dos pesquisadores e 

alunos presentes em cada aula, formando a base dos dados identificados, analisados, 

interpretados e apresentados ao final do trabalho.  

 

3.3 Técnicas de coleta de dados 

 Para Rudio (2007) a pesquisa cientifica é o resultado de um inquérito, realizado como 

objetivo de resolver um problema, recorrendo a procedimentos científicos. É indispensável 

selecionar métodos de pesquisa de acordo com as características, podendo ser escolhidas 

diferentes modalidades. O trabalho teve como base a pesquisa bibliográfica, feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, permitindo ao pesquisador conhecer o que já se 

estudou sobre o assunto (SEVERINO, 2002).  

Para a coleta de informações o principal instrumento utilizado foi o questionário. 

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um número mais 

ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas e situações 

vivenciadas (GIL, 2008). O autor Severino (2002) afirma que a importância dos questionários 

passa também pela facilidade com que se interroga um elevado número de pessoas, num 

espaço de tempo relativamente curto. Estes podem ser de natureza social, econômica, 

familiar, profissional, relativos às suas opiniões, à atitude em relação a opções ou a questões 

humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de 
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um acontecimento ou de um problema. No tocante desse trabalho, o questionário (Anexo 7.1) 

utilizado foi uma replicação de trabalho realizado anteriormente por Silva e Geraldo (2013). 

Para obter as informações quantitativas, o questionário foi dividido em quatro partes: 

Perfil dos respondentes, Perfil dos alunos da UFF, Perfil Socioeconômico e Renda Mensal 

bruta. Os dados pesquisados referem-se, principalmente, as seguintes características: 

i) Dados do curso, período de ingresso e previsão de formatura, idade, sexo, estado civil, 

número de filhos, naturalidade e município que reside atualmente;  

ii) Números de estudantes de outras cidades que residem no município e estudam na 

UFF, informações sobre ensino superior caso não fosse aprovado na UFF, moradia 

atual e moradia no término da UFF; 

iii) Despesas no município dos estudantes com aluguel, manutenção de moradia, 

alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer e  

iv) Renda mensal bruta, os valores de rendimentos gerados com mesada, estágio, 

emprego, prestação de serviços, bolsa, auxílios da UFF e outros 

Deste modo, os pesquisadores aplicavam os questionários nas salas de aula e pediam 

que fosse respondido sem a necessidade de identificação de nome ou matricula. Para maior 

entendimento das informações, cita-se que gastos efetuados pelos alunos são parcialmente 

realizados nas férias; como aluguel, permanência dos alunos que trabalham ou realizam 

estagiários e não estão em período de férias, Come parte dos discentes estão inscritos em 

disciplinas de um ou mais período do curso ou em disciplinas de outros cursos, era pedido ao 

que já haviam respondido que não preenchessem um novo questionário. Para escolher as 

turmas, foi sorteada de cada um dos dez períodos dos quatro cursos de engenharia, uma 

disciplina que iria fazer parte do grupo de alunos a serem questionados.  

 

3.4 Análises de Dados  

As análises aqui apresentadas mostram um conjunto de indicadores que possibilitam 

perceber os impactos econômicos que o PUVR-UFF representa na cidade de Volta Redonda, 

sendo estas apenas uma pequena parcela dos resultados, que vão além da pesquisa aqui 

apresentada Para os itens i e ii a primeira parte do questionário foi fundamental, pois é a base 

que identifica a origem do estudante, e a relação com sua residência e os gastos realizados na 

cidade e ao item iii a terceira parte (Perfil econômico) do questionário separado por categorias 

e sete níveis de valores gastos. Nota-se a relevância de relatar alguns dos objetivos específicos 

com os resultados obtidos para ao final relacionar essas analises ao do Produto Interno Bruto 
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(PIB) municipal disponibilizado em 2010 e demais informações. Fez se uma relação dos 

objetivos com os dados obtidos: 

 Levantar dados econômicos que influenciam a economia local. 

 Neste objetivo foi utilizado o Perfil Socioeconômico, com informações referentes aos 

gastos despendidos por cada estudante durante o período de estudos. Com as respostas foi 

possível levantar quais os valores médios mensal por estudante em relação com a economia 

local, apresentado nas discussões da pesquisa; 

 Comparar as diferenças entre os gastos realizados por estudantes de outras cidades que 

estudam na Universidade Federal Fluminense com os estudantes que são de origem local; 

Na realização da pesquisa não foi colocado como fator separador trabalhar somente os 

alunos de outras cidades, pois se tratando de uma pesquisa de caráter quantitativo, foi possível 

comparar, entre os estudantes aleatoriamente escolhidos, as variações ocorridas dos de origem 

local com os demais. 

 Interpretar se o fato de existir universidade na região é motivo de retenção da população;  

Pelos dados pesquisados, 146 (38,8%) dos estudantes são da cidade de Volta Redonda, 

demonstrando que a criação e existência de uma Universidade Federal não somente atrai 

alunos de diversas regiões, mas incentiva que a população continue na cidade, não se 

deslocando para outros locais. 

 Analisar o impacto econômico dos gastos dos alunos do PUVR-UFF na cidade de Volta 

Redonda 

Sendo o motor do estudo iniciado por outros autores, esse trabalho obteve resultados 

importantes para a área de estudo, percebendo que parte dos avanços econômicos e sociais 

presentes na região se deram pela presença e interação crescente do campus universitário. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

4.1 Perfil dos respondentes e Perfil dos alunos da UFF 

Foi observado que entre os alunos participantes da pesquisa 241 (64%) são homens e 

136 (36%) mulheres, mostrando que ainda há uma procura maior do sexo masculino pelos 

cursos de engenharia em relação às mulheres. A faixa etária de maior participação fica por 

conta dos estudantes entre 22-28 que representam 187 alunos (49,7%) e entre 16-21 com 182 

(48,04%) estudantes. Especificamente, alunos com 20 e 23 anos representam a maior idade 

dentre a amostra, somando 260 (69,15%) participantes. Esses valores, ao serem relacionados 

com os dez períodos necessários para a formação, demonstram que o público alvo da Escola 

de Engenharia tem sido os jovens que emendam a formação do Ensino Médio com o ingresso 

na universidade. O Gráfico 3 ilustra as faixas etárias dos alunos:  

 
Gráfico 3 - Faixa Etária dos estudantes 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Os alunos apresentam um perfil jovem, fato qual 367 (97,6%) dos respondentes são 

solteiros, e apenas 9 (2,47%) casados. Também foi apurado sobre o número de filhos, onde 

357 (98%) informarem não terem nenhum, o que leva a conclusão que os gastos realizados 

por esses estudantes são diretamente ligados com a universidade, desde a permanência na 

cidade, gastos com alimentação, saúde, educação, lazer e outros. Ao que tange a naturalidade 

dos estudantes, percebe-se que a origem concentra-se no estado do Rio de Janeiro, 

49,7% 48,4%

1,9%
0,0% 0,0%

22-28 16-21 29-35 36-45 46-61

Faixa Etária
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representando 275 (75%) dos estudantes, em seguida por Minas Gerais apresentando 44 

(12,0%) e São Paulo em terceira posição com 34 (9,2%) alunos. Esse resultado retorna a 

origem e estratégia da criação da Universidade Federal Fluminense, localizada entre esses três 

estados com o intuito de fornecer mão de obra qualificada.  

Logo após foi verificado que 300 (81%) alunos residem na cidade de Volta Redonda 

(Gráfico 4), porém um dos pontos primordiais do questionário esteve em analisar quantos 

desses discentes vieram de outros municípios, se instalaram na cidade e geram investimentos 

na economia. Sendo assim, é percebido na pesquisa que 146 (40%) são de naturalidade da 

cidade de Volta Redonda, e 220 (60%) de origem das demais cidades e estados. Em 

complemento à intenção desta pesquisa, entende-se que parte das famílias dos estudantes do 

PUVR-UFF optou pela mudança da cidade de origem para o município de Volta Redonda, 

diminuído alguns gastos (como transporte e moradia). O gráfico abaixo relata as cidades onde 

residem esses estudantes:  

 

 
Gráfico 4 - Cidade Residente 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Ao investigar sobre o termino da graduação do participante, foi encontrado que 57 

(15%) alunos afirmam pretender se instalar na cidade de Volta Redonda, 33 (9%) alunos 

esperam voltar para a cidade de origem, 47 (13%) para alguma cidade que não seja a cidade 

de origem nem Volta Redonda e 268 (63%) dos participantes disseram não saber. Esse último 

dado pode se entendido visto que parte dos alunos realizam estágio e possui alguma 

perspectiva de efetivar no emprego, ou mesmo alunos que no ultimo período de curso, 

decidem por uma segunda graduação na UFF, normalmente outra área da Engenharia, ao fato 
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da concorrência ser menor em relação ao atual vestibular, pelo Exame Nacional do Ensino 

Médio e a possibilidade de concluir o segundo curso em dois anos. 

 Entende-se também ser um questionamento de caráter psicológico, sobre os anseios, 

vontades, desejos e perspectivas individuais, observado em conjunto que 205 (54%) dos 

alunos residem na casa dos pais, o que leva a indução de tratar-se da parcela dos estudantes 

oriundos do município e de algumas famílias que decidem pela mudança para a cidade, 

reduzindo custo com viagens semanais ou mensais e gastos diversos do aluno, por exemplo. O 

Gráfico 5 ilustra também que 101 (27%) dos entrevistados residem em Habitação Coletiva e 

46 (12%) em Imóvel Alugado, entre as demais moradias. Analisando esses dados, verifica-se 

dos 205 alunos que residem com os pais com os 146 de origem local, que 59 famílias se 

transferiram para a cidade, validando a afirmação anterior sobre essa opção tomada por 

algumas das famílias. Tal característica também é um resultado indireto da implantação do 

PUVR-UFF, fortalecendo a economia local em diversos setores através de investimentos de 

consumo e gastos desses indivíduos. 

 

 

Gráfico 5 - Tipo de Moradia Atual 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Gráfico 6 relaciona as informações sobre onde o aluno se instalará ao termino da 

graduação, destacando que a maior parte desses alunos (268) estão decidindo qual cidade irão 

se estabelecer ao final do curso de ensino superior: 
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Gráfico 6 - Ao terminar a graduação onde pretende se instalar 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.2 Perfil Socioeconômico e Renda Mensal  

Separados os gastos dos estudantes que vieram de outras cidades, com os alunos já 

residentes em Volta Redonda, foi estimado que os de origem local possuem um gasto médio 

mensal estimado em R$ 197.584,68, enquanto os primeiros com R$ 371.442,78 mensal 

(Tabela 5). A primeira categoria (Moradia) apresenta a maior relevância sobre esses gastos: o 

valor despendido dos alunos natural de Volta Redonda é apenas 13,99% sobre o valor médio 

mensal gasto pelos alunos de outras cidades. Esse fato é facilmente entendido, pois esse grupo 

de alunos recorre ao aluguel de casas, apartamentos e, principalmente, republicas durante o 

período de faculdade. Outra categoria com diferença relevante é a de Plano de Saúde, 

enquanto a primeira coluna gasta R$ 8.328,04, os demais indicam o valor de R$ 24.013,00.  

Nas outras categorias ao comparar os gastos dos dois grupos de estudantes não foi 

observada nenhuma diferença com caráter decisivo em justificar que há diferença dos gastos 

entre os grupos. Percebendo-se, por exemplo, que gasto de Manutenção com a moradia ficou 

bastante aproximado, uma diferença de apenas R$2.083,14 e Alimentação e Lazer 

estabelecem uma relação de proporção em relação à quantidade de estudantes de cada 

conjunto. 

  

15%

9%

13%
63%

Ao terminar graduação onde pretende se 

instalar

Volta Redonda

Cidade de Origem

Outro

Ainda não sei



44 
 

Tabela 5 - Comparação dos gastos mensais dos alunos natural de Volta Redonda e demais cidades 

Categoria 

Natural 

de VR 

 Outras 

naturalidades 

 

Valores (RS) / % 

Moradia 11.562,70 5,85 82.645,55 22,25 

Manutenção Moradia 29.797,22 15,08 31.880.41 8,58 

Alimentação no domicílio 38.062,51 19,26 53.282,64 14,34 

Alimentação fora do domicílio 23.529,00 11,91 38.785,00 10,44 

Lazer 24.972,00 12,64 34.613,37 9,32 

Vestuário 18.378,38 9,30 32.869,29 8,85 

Plano de Saúde 8.328,04 4,21 24.013,00 6,46 

Saúde excluindo o plano de 

saúde 
8.714,06 4,41 20.046,76 5,40 

Educação 23.688,50 11,99 33.984,62 9,15 

Veículo automotivo 10.552,28 5,34 19.322,15 5,20 

Total 197.584,68 100 371.442,78 100 

  

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Na visão geral das categorias, estima-se que o total despendido por alunos natural de 

Volta Redonda corresponde 53,19% do total gasto pelos alunos das demais localidades, 

sugerindo que estes últimos são responsáveis pela parcela de investimento de maior 

expressividade.  

 Deste modo, visando uma análise de maior significância, foi realizado um teste de 

hipótese com o objetivo de verificar se os gastos dos estudantes de origem local são iguais em 

relação aos estudantes das cidades de fora. Para Silva (1999) os Testes de Hipóteses permitem 

fazer inferências sobre outras características da população além dos parâmetros, incluindo, a 

forma do modelo probabilístico da população. Segundo o autor quando um pesquisador está 

interessado em alguma característica de uma população, ele estabelece que a característica 

tenha um determinado comportamento, formulando então uma hipótese estatística. Sendo 

coletadas as informações com um questionário estruturado com questões fechadas, semi-

abertas, mistas e havendo algumas diferenças entre o que se espera e o obtido na amostra, a 

questão a ser respondida foi se as diferenças são significativas o bastante para a hipótese ser 

aceita ou rejeitada. Stevenson (2001) diz não ser uma pergunta simples de responder, e 

depende do que está sob teste e da confiabilidade para o resultado, sendo necessário comparar 

as diferenças com uma referência que supõe ser verdadeira à hipótese. Portanto, foi realizado 

um teste de hipótese utilizando a distribuição de student (t) entre as médias das amostras 

independentes, através da Equação 3: 
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Equação 3- Teste de Hipótese de amostras independentes 

Fonte: Stervenson (2001) 
Onde: 
 t = valor de student calculado; 

1x  = média dos elementos 
1x ; 

2x = média dos elementos 
2x ; 

2

1s  = Somatório do quadrado dos elementos X1 menos a média; 

2

2s  = Somatório do quadrado dos elementos X2 menos a média; 

 n= número de elementos; 

  

 Considerando um alfa de 0,05 (nível de confiança de 95%) e com um grau de 

liberdade (gl = n 221 n ) de 18, ao substituir todos os valores (anexo 7.4) é obtido a 

Equação 4:  

 

Equação 4 - Calculo Teste de Hipótese de amostras independentes 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O resultado dessa equação aponta um valor de t calculado de -2,58, que confronta com 

o valor t critico localizado na tabela (anexo 7.3) de 2.101. A hipótese nula desse teste era que 

os valores médios gastos pelos alunos oriundos de Volta Redonda eram iguais aos valores 

médios gastos pelos alunos de outras cidades, a hipótese alternativa (hipótese dessa pesquisa) 

era que as médias são diferentes. O terceiro objetivo deste trabalho trata em comparar e 

analisar essa diferença, portanto como observado, o valor calculado não pertence à região de 

aceitação desse teste (intervalo de -2,101, 2,101), rejeitando a hipótese nula a um nível de 

significância de 5%, ou seja, os dados estatísticos acordam como base em afirmar que as duas 

categorias realizam gastos diferentes, permitindo concluir que de fato os alunos que não são 

de origem da cidade de Volta Redonda gastam relativamente mais, conforme suas 

necessidades e recursos disponíveis.  

Em seguida, considerando toda a amostra, a análise efetuada para as nove categorias 

de consumo dos estudantes pode se observado na Tabela 6. Para obter os valores apresentados 

foram realizados os seguintes cálculos: calculado a média de cada intervalo do formulário; 

calculado o número de respostas para cada um dos setes itens das opções e somados o total da 

média de cada opção dividido pelo total dos respondentes de cada categoria apresentada, 
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sendo estimado a média por aluno. Para a média da amostra os valores foram somados e na 

média dos estudantes do PUVR-UFF a média de cada aluno foi multiplicado por 3232. 

Classificando estas categorias, foi percebido que os maiores gastos despendidos pelos 

estudantes são: Moradia, Manutenção no Domicilio, Alimentação no domicilio e Alimentação 

fora do Domicilio com R$ 807.252,49, R$ 782.697,30, R$ 535.697,30 e R$ 534.214.45, 

respectivamente. Essas são as divisões mais expressivas nos gastos, seja com o local que é 

residido pelo graduando com sua manutenção ou com a alimentação consumida dentro da 

residência ou fora dela, representando 54% dos gastos totais mensais realizados pelos 

estudantes. Por exemplo, o valor da ultima categoria pode ser explicada pelo fato dos quatro 

cursos de engenharia, com carga horária integral, exigirem uma rotina acadêmica da maioria 

dos estudantes fora de suas moradias, permanecendo na instituição de ensino ou em demais 

atividades. Essa característica nos retorna aos dados do Quadro 2 (Atividades Econômicas no 

setor de Serviços), que apresenta a categoria de Restaurante e outros estabelecimentos de 

alimentação e bebida como a de maior participação na economia da cidade, englobando 541 

(37,96%) dos lugares.  

 

Tabela 6 - Gastos médios mensais 

Categoria Gasto Médio
3
 Gasto da Amostra

4
 Gasto Estimado PUVR

5
 

Valores (R$) 

Moradia 249,77 94.662,34 807.252,49 

Manutenção da 

moradia 242,17 91.782,88 782.697,30 

Alimentação no 

domicílio 165,64 62.779,05 535.361,21 

Alimentação fora do 

domicílio 165,29 62.644,58 534.214,45 

Lazer 158,14 59.934,84 511.106,57 

Saúde excluindo o 

plano de saúde 152,99 57.984,98 494.478,81 

Educação 135,95 51.523,28 439.375,32 

Vestuário 85,86 32.541,59 277.505,02 

Veículo automotivo 79,25 30.035,50 256.133,85 

Plano de Saúde 76,20 28.878,04 246.263,39 

Total 1.511,26 572.767,08 4.884.388,41 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observou que a Universidade Federal é um dos sinais que alavancam o crescimento do 

comercio e serviços da cidade, buscando atender as demandas crescentes anualmente, gerando 

                                                           
3
 Valor obtido pela média dos intervalos de cada item das categorias. 

4
 Valor obtido pela média por aluno multiplicado pela amostra (380 alunos). 

5
 Valor obtido pela média por aluno multiplicado pela população estimada (3232 alunos). 
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empregos e aberturas de novos estabelecimentos como lanchonetes, bares, restaurantes de 

diversas modalidades, opções alternativas de consumo nas ruas e quiosques, considerando que 

estes últimos na sua maioria não são regularizadas, o que fomenta o aumento da economia 

local informal.  

Na visão geral dos alunos, gastos com Educação, Lazer e Vestuário são prioridade, o 

que significa que gastos com consultas, dentistas e exames médicos, na sua maioria, são 

praticados em caráter particular. Os dispêndios com Lazer são observados pela quantidade de 

casas noturnas e bares na cidade e região, os eventos esportivos, musicais e festa de 

aniversários. O Gasto médio com Educação (livros, material, cursos) por aluno é estimado R$ 

157,00 mensais. Ao exemplo no ensino de idiomas, em toda a cidade são identificadas opções 

para cursos, sendo o inglês até o momento o mais procurando. Ao realizar uma consulta no 

site TeleLista (2014) é encontrado 26 escolas de idiomas, onde 15 são localizadas no bairro 

Vila Santa Cecília, o mesmo da Escola de Engenharia, o que justificaria a localidade da 

maioria dessas escolas. 

Cabe ainda, relacionar os dados de Moradia com a atual situação do mercado 

imobiliário da região, onde o delegado do Conselho Regional dos corretores de Imóveis do 

Sul Fluminense (Creci/RJ) relata sobre a procura por imóveis em Volta Redonda ser maior 

devido ao desenvolvimento da cidade nos últimos anos, o que tem atraído mais investimentos 

imobiliários com a vinda de novas empresas para a cidade e região, gerando mais renda e 

empregos, e tornando com isso uma procura por imóveis maior que a oferta (CRECI/RJ, 

2003). Segundo o próprio Creci (2013), atualmente existe uma defasagem em torno de 20 mil 

pessoas procurando imóveis para compra em Volta Redonda, e mesmo com os recentes 

investimentos através do programa "Minha Casa Minha vida", onde estava previsto a 

construção de 1.500 imóveis, ainda não será suficiente para atender a demanda.  Com várias 

construtoras investindo na cidade e uma grande procura por imóveis tanto para compra como 

para aluguel, o preço dos imóveis se mantém em alta.  

Embora não tenha sido realizado uma pesquisa oficial, é conhecido que a cada ano 

aumenta a dificuldade enfrentada pelos estudantes, não somente da UFF, em localizar 

republicas, casas ou apartamentos para alugar. Muitos dos alunos reclamam que quando 

encontram, ou é longe da universidade ou o preço cobrado é abusivamente alto pelo o que é 

oferecido. Outro aspecto a ser considerado são os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) classificando Volta Redonda com o PIB mais elevado na 

região do Médio Paraíba, estimado em R$ 9.170.922.000,00 (IBGE, 2010). O valor total 

médio gasto pelos estudantes do PUVR-UFF por ano corresponde a R$ 58.612.660,96, 
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aferindo que este representa aproximadamente 0,64% do PIB. Verifica-se também que a 

cidade de Volta Redonda em 2010 apresentava uma receita total de R$ 602,5 milhões, ou seja, 

os gastos dos alunos representam 10% da receita da cidade. Em observação as informações 

fornecidas, o potencial de consumo da região, levando em consideração a classificação dos 

domicílios segundo o critério de Classificação Econômica Brasil, Volta Redonda apresenta 

84.115 domicílios, sendo que 23.805 (28,3%) deles são de famílias pertencentes à Classe 

Econômica “C1” com renda familiar mensal em torno de R$1.400,00 (IBGE, 2010). Esse 

valor é menor em relação ao valor gasto pelos estudantes da UFF, estimado em R$ 1.511,00. 

No Gráfico 7 é apresentando um resumo do gasto médio mensal dos alunos 

respondentes:  

 

 

Gráfico 7 - Gasto Médio Mensal (em reais) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Em complemento, o Consumo Per Capita Urbano do Município de Volta Redonda 

anual é R$ 16.046,31, enquanto os estudantes apresentam um valor de R$ 18.135,11, uma 

diferença de aproximadamente 12%. De acordo com o IBGE (2010) as informações sobre 

potencial de consumo são fundamentais no planejamento empresarial e estrutural da cidade, 

por ser possível identificar a capacidade de compra do público pretendido e a diversificação 
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de produtos a serem ofertados, com a intenção de haver um equilíbrio entre oferta e demanda. 

Ao que parece, existe uma similaridade das categorias de consumo entre os estudantes do 

PUVR-UFF com as famílias de Volta Redonda, pois na leitura dos dados fica evidenciado no 

grupo familiar pertencente à classe “C1” (classe central no município de Volta Redonda), a 

representativa participação dos gastos nas categorias de consumo: Alimentação no domicílio, 

Manutenção do lar e Alimentação fora do domicilio. Essas categorias são as mesmas que 

formam o grupo de atividade econômica crescente na região, como apresentado pelo relatório 

do IBGE (2010). 

 Por seguinte, a quarta parte do questionário (Renda Mensal Bruta) buscando investigar 

sobre a fonte de renda dos estudantes, levantou o quanto de recursos é obtido pelos alunos 

durante o período de permanência formação. Foram levadas em consideração sete categorias: 

Mesada de familiares, Estágio Remunerado, Emprego Fixo, Prestação de serviços 

(consultoria, free-lancer, trabalho temporário), Bolsa (Iniciação científica, monitoria, 

extensão,), Auxílios da UFF (transporte, alimentação, moradia, etc.) e Outros. Neste aspecto, 

o Emprego Fixo apresentou a maior importância entre as categorias, com uma média por 

aluno em R$ 1.304,23, no entanto essa categoria representa apenas 16 alunos (4,24%) com 

emprego fixo, fato qual os cursos de engenharias são oferecidos na modalidade de curso 

integral, o que dificulta a conciliação do estudante com a graduação e o emprego fixo. 

Seguido por estágio Remunerado com R$ 958,25, 35 (9,25%) alunos realizam estágio e 

Mesada de Familiares com R$ 663,50, 274 alunos (72,68%) recebem mesada. Na Tabela 7 é 

apresentado os dados completos obtidos: a primeira coluna lista as categorias, a segunda a 

porcentagem de alunos que utilizam cada fonte de renda, a terceira coluna a média por aluno, 

a quarta a média da amostra trabalhada e a quinta coluna a estimativa da média dos alunos da 

PUVR (aproximadamente 3232). Para obter os valores de “Média por Aluno” foi calculado o 

total recebido por alunos de cada categoria divido pela quantidade total de alunos 

respondentes; a “Média da Amostra” resulta da média por aluno vezes a quantidade de 

estudantes participantes e a “Média da População” também é a média por aluno vezes a 

percentagem de alunos que recebem recursos de cada tipo de renda em relação ao tamanho da 

população. Registra-se que tais valores são estimados, considerando que a amostra representa 

o mais aproximado possível essa população (todos os estudantes da PUVR-UFF). 
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Tabela 7- Renda média dos Alunos 

Categoria Média Por Aluno
6
 Médias Da Amostra

7
  Média do PUVR

8
 

% de alunos da categoria Valores (R$) 

Mesada 72,68%  663,50 181.800,00 1.558.561,27 

Estágio 

Remunerado 9,28% 958,25 33.538,88 287.526,95 

Emprego Fixo  4,24% 1.440,94 23.055,00 197.649,23 

Bolsa 14,06% 414,34 21.960,00 188.261,86 

Outros:  5,57% 544,33 11.431,00 97.997,33 

Prestação de 

serviços 7,16%  346,30 9.350,00 80.157,03 

Auxílios da UFF 1,86% 291,43 2.040,00 17.488,81 

Total 4.659,09 283.174,88  2.427.642,47 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Observa-se na tabela acima que Emprego Fixo e Auxílios da UFF são as categorias 

com menor participação de alunos, ambas somam 6,10% de alunos e Outros e Prestação de 

serviços com 12,73%. Concluiu-se, que a Renda desses alunos possui três fatores principais: 

do Estágio Remunerado e Bolsa totalizando 23,34%, onde os estudantes iniciam estágio a 

partir do terceiro ou quarto período, variando de empresa para empresa e limitado em até dois 

anos o contrato de estagiário; a Bolsa oferecida aos estudantes limita-se para aqueles que não 

estão realizando estágio remunerado ou possuem emprego fixo. A parcela de maior 

importância da renda dos alunos provem da Mesada recebida pelos pais (e familiares), 

representada por 72,68% . Na quinta coluna é possível perceber que a estimativa de mesada 

recebida pelo Polo Universitário de Volta Redonda é em torno de R$ 1.558,561,27 mensal 

(64,20% de toda a renda). Por ano é estimado que a renda de todos os alunos seja 

aproximadamente R$ 29.131.700,00. Em resumidas palavras, significa que praticamente R$ 

29,2 milhões de reais são recebidos pelos estudantes do PUVR-UFF e R$ 60 milhões são 

investidos pelos moradores do município que optaram em estudar na Universidade Federal, 

unidos aos que vieram de 130 cidades de 13 estados do Brasil.  

  

                                                           
6
 Valor obtido calculando a média da renda dos alunos em cada categoria. 

7
 Valor obtido multiplicando a média dos alunos pelo tamanho da amostra em cada categoria. 

8
 Valor obtido multiplicando a média dos alunos pela percentagem (estimada) da população que dispõe de cada 

categoria como fonte de renda. 
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5 CONCLUSÃO   

 

 

Ao final deste trabalho, foi percebida a importância e a necessidade, de acesso do 

ensino superior através das Universidades Federais com os cursos de graduação para todos 

que necessitam, entendendo que deve haver a capacidade de manutenção da estrutura e 

qualidade de ensino. Desse modo, chegou à compreensão de que o REUNI ampliou o acesso 

ao ensino, como mostrado pelos relatórios divulgados em 2008 e 2012, atendendo ao anseio 

do muitos jovens e de adultos em procura de formação acadêmica.  

 Sendo o objetivo principal da pesquisa avaliar o impacto econômico e social do Polo 

Universitário de Volta Redonda, o objetivo foi alcançado no que se refere nos resultados 

obtidos. Os objetivos específicos foram conseguidos como se segue: i) descrever e analisar o 

processo de ampliação da universidade pública no Brasil com foco no REUNI, ocorrido no 

período de 2007-2012, o programa de Expansão das universidades federais do Brasil finalizou 

com resultados positivos, aumentou em mais de 100% o número de vagas e ampliando o 

número de professores com titulo de doutores; ii) revisar a bibliografia sobre o impacto 

econômico das universidades na comunidade local, autores em diversas regiões do país e do 

mundo preocupam-se em verificar o papel que o ensino superior tem apresentando nos 

sistemas e subsistemas regionais de inovação; iii) descrever e analisar o processo de 

ampliação do PUVR-UFF, a Universidade Federal Fluminense com origem na Universidade 

do Trabalho nos anos de 1940 e logo mais com a intenção de fornecer mão de obra 

qualificada para a industria, principalmente para CSN, engloba na cidade de Volta Redonda 

os institutos de Engenhara, Humanidade e Ciências Exatas aplicadas; iv) levantar dados 

econômicos da economia local, os dados divulgados pelo IBGE mostraram-se como principal 

fonte de informação sobre o município, possibilidade que as análises desse trabalho fossem 

realizadas com maior grau de confiabilidade; v) comparar as diferenças entre os gastos 

realizados por estudantes de outras cidades que estudam na Universidade Federal Fluminense 

com os estudantes que são de origem local, com os dados obtidos foi apurado que os alunos 

de outras cidades gastam 47% a mais em relação aos alunos de origem em Volta Redonda, 

sendo, estatisticamente, a diferença testada; vi) interpretar se o fato de existir uma 

Universidade Federal na região é motivo de retenção da população, o PUVR-UFF atrai 

estudantes de outras regiões e permitindo que os moradores possam optar em continuar na 

cidade para estudar, o que demonstra que caso não houve a universidade na região 51% dos 

alunos optariam pelo ensino superior em outras cidades, impulsionando outras economias; vii) 
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analisar o impacto econômico dos gastos dos alunos do PUVR-UFF na cidade de Volta 

Redonda, os gastos médios anuais chegam a aproximadamente R$ 60 milhões e as rendas 

obtidas por estes alunos foi valorizada em R$ 29,2 milhões de reais, o que representa um 

valor considerado em quase 1% do Produto Interno Bruto, vinculado aos quase 10% da renda 

anual obtida pela cidade de Volta Redonda, respectivamente.  

 Conforme os resultados publicados pelo Ministério da Educação em 2012, todo o 

processo de interiorização das universidades federais traz para além da possibilidade de 

acesso e ingresso à população local o desenvolvimento das regiões onde existem as entidades 

acadêmicas e sua pesquisa na extensão universitária, ao contribuir para o desenvolvimento 

regional. Mesmo em linhas gerais sua participação não se apresentando tão expressiva se 

comparada com outras atividades no curto prazo, esse acesso ao ensino mostra a elevação dos 

indicadores no médio e longo prazo.  

 Por não haver uma matriz de insumo-produto disponível, não foi possível mensurar e 

captar o efeito multiplicador de investimento realizado, todavia isso não impediu de se 

concluir que a educação do ensino superior pública é relevante na economia do município. Tal 

relevância é observada pelos empreendimentos e projetos implantados nos últimos anos e a 

melhor qualificação da mão-de-obra.  

 O Projeto de Expansão criado em 2002, buscando modernas alternativas de interação 

com os agentes diretos e indiretamente envolvidos na implantação de uma Universidade 

Federal, mostra, portanto, que a movimentação de recursos por meio de pagamento dos 

funcionários, investimentos em obras, equipamentos e serviços, despesas de custeio e todo 

investimento gerido, podem ser consideradas outras fontes que alavancam o efeito 

multiplicador na economia local. É necessário destacar que foram considerados apenas os 

gastos dos estudantes relacionados com educação, uma parcela da participação da PUVR-UFF 

sobre a economia local. Os resultados apresentados permitem inferir que o subsídio da 

universidade para o incremento do produto ou elevação da economia em que está inserida 

aumenta ao longo do tempo e em diferentes dimensões. 

 

5.1 Sugestão para novos estudos 

 Em estudos posteriores sugere comparar os Impactos Econômicos de implantação de 

universidade pública com o impacto gerado por um investimento produtivo. Determinar os 

efeitos da atuação do PUVR-UFF nos vários setores econômicos do município de Volta 

Redonda e proximidades, com base nos multiplicadores de investimentos, visto que as 

informações coletadas não foram suficientes para equilibrar a discrepância das receitas com as 
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despesas. A elaboração de uma matriz de insumo-produto em trabalhos futuros, com o intuito 

criar uma base de consulta para trabalhos com outros escopos, que visam o crescimento 

econômico, social e cultural.  
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7 ANEXOS 
 

 

7.1 – Questionário 
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7.2 Tabela Z de Distribuição Normal  
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7.3 Tabela com os valores de t para os g.l. e as probabilidades p da Distribuição t de 

Student 
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7.4 Memória de cálculo Equação 4 

 

 




