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AL tem mais de 77 mil universitários 
CENSO. Segundo o Inep, entre 2006 e 2016, houve aumento de 62,8% no número de matrículas no País  

JAMYLLE BEZERRA 

REPÓRTER 

O Instituto Nacional de 
Estudos e Estatísticas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) divulgou, ontem, o 
Censo da Educação Supe-
rior de 2016, que aponta 
que 34.366 cursos de gra-
duação foram ofertados 
em 2.407 instituições de 
educação superior (IES) 
nesse ano em questão, que 
contou com 8.052.254 es-
tudantes matriculados. O 
censo aponta que, em Ala-
goas, o número de matrí-
culas presenciais chegou a 
77.738 no ano passado – 
que deixou o Estado na 
7ª colocação entre os que 
têm menor número de alu-
nos no ensino superior.  

De acordo com os da-
dos oficiais disponibiliza-
dos pelo Inep, do total de 
alunos de Alagoas, 31.354 
estavam matriculados em 
instituições públicas de en-
sino superior – entre fe-
derais, estaduais e munici-
pais. Já a iniciativa priva-

Número deixa Estado na  
sétima colocação entre os  
que têm o menor número  

de alunos no ensino superior 

da contava com um núme-
ro bem maior de estudan-
tes, totalizando 46.384.  

Com esse quantitativo, 
Alagoas ocupou a 7ª co-
locação entre os esta-
dos com menor núme-
ro de estudantes matri-
culados no ensino su-
perior, ficando à fren-
te somente de Roraima 
(19.839), Acre (26.404), 
Amapá (35.759), Rondô-
nia (49.123), Tocan-
tins (52.751) e Sergipe 
(72.014).  

Em 2016, o Nordeste ti-
nha 1.444.368 alunos ma-
triculados no ensino supe-
rior, sendo que 546.473 
estudavam em instituições 
públicas e outros 897.895 
em unidades privadas de 
ensino.  

DADOS GERAIS 
De acordo com as es-

tatísticas apresentadas, as 
197 universidades existen-
tes no País equivalem a 
8,2% do total de IES, 
mas concentram 53,7% 
das matrículas em cursos 

de graduação. No ano pas-
sado, o número de matrí-
culas na educação superi-
or (graduação e sequen-
cial) continuou crescendo, 
mas essa tendência desa-
celerou quando compara-
da aos últimos anos. En-
tre 2006 e 2016, houve au-
mento de 62,8%, com uma 
média anual de 5% de 
crescimento. Porém, em 
relação a 2015, a varia-
ção positiva foi de apenas 
0,2%. 

Os cursos de bachare-
lado mantiveram a predo-
minância na educação su-
perior brasileira, com uma 

participação de 69% das 
matrículas. Já os cursos de 
licenciatura tiveram o mai-
or crescimento (3,3%) en-
tre os graus acadêmicos 
em 2016, quando compa-
rado a 2015. 

Em 2016, foram ofereci-
das mais de 10,6 milhões 
de vagas em cursos de gra-
duação, sendo 73,8% de 
vagas novas e 26,0% de 
vagas remanescentes.  

Das novas vagas ofe-
recidas no ano passado, 
33,5% foram preenchidas, 
enquanto apenas 12,0% 
das vagas remanescentes 
foram ocupadas no mes-

mo período. 
Em 2016, quase 3 mi-

lhões de alunos ingressa-
ram em cursos de edu-
cação superior de gradua-
ção. Desse total, 82,3% em 
instituições privadas. Após 
uma queda observada em 
2015, o número de ingres-
santes teve um crescimen-
to de 2,2% em 2016.  

Isso ocorreu porque a 
modalidade a distância au-
mentou mais de 20% en-
tre os dois anos, enquan-
to nos cursos presenciais 
houve um decréscimo no 
número de ingressantes de 
3,7%. 

O CENSO 
O Censo da Educação

Superior é realizado anu-
almente pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep).  

Trata-se e se configura
como um importante ins-
trumento de obtenção de
dados para a geração de
informações que subsidi-
am a formulação, o mo-
nitoramento e a avalia-
ção das políticas públicas,
além de ser elemento im-
portante para elaboração
de estudos e pesquisas so-
bre o setor. ‡ 

Número de estudantes 
matriculados em cur-
sos superiores em Ala-
goas no ano passado 

Número de cursos 
de graduação oferta-
dos em 2.407 institui-
ções de ensino superi-

or em todo o País 

77.738 

34.366 

Feira reúne em Maceió 
arte de dez países  

ATRAÇÃO. Evento prossegue até o dia 17 e pretende 
atrair um público de cerca de 50 mil pessoas 

JOBISON BARROS 

REPÓRTER 

Artesanato, móveis e 
joias de dois estados e dez 
países expostos em um só 
lugar. Essa é a Feira Na-
ções e Artes, que acontece 
no Maceió Shopping, em 
Mangabeiras, até o próxi-
mo dia 17. O evento tem 
entrada gratuita e preten-
de atrair cerca de 50 mil 
pessoas.  

Djanira Martins, mem-
bro da equipe organizado-
ra da feira, explica que o 
evento anual teve início no 
último dia 23 e já recebeu 
maceioenses e turistas de 
diversas regiões, todos cu-
riosos em saber as novi-
dades de outras culturas. 
O objetivo da feira é fazer 
com que o público “passeie 

pelo mundo de uma só vez 
e em um único lugar”.  

“É uma grande feira 
que busca reunir diferen-
tes culturas. São estandes 
que trazem o que há de 
mais curioso e moderno 
para o público apreciar”, 
afirma Djanira.  

No total, dez países par-

ticipam da exposição. São 
eles: Índia, Turquia, Quê-
nia, Emirados Árabes, Pe-
ru, Chile, Síria, Japão, Pa-
quistão e França. Além 
desses, dois estados – Rio 
Grande do Sul e Minas Ge-
rais – expõem suas cultu-
ras ao público.  

Entre os produtos co-
mercializados estão mó-
veis (biongos e banqui-
nhos indianos), artesana-
to, produtos de cama e 
mesa, decoração, bolsas, 
calçados, sandálias de cris-
tal e joias dos mais varia-
dos modelos. Os preços va-
riam entre R$ 5,00 e R$ 4 
mil.  

O evento acontece na 
praça central do Maceió 
Shopping e tem a expecta-
tiva de atrair cerca de 50 
mil pessoas. ‡ 

JOBISON BARROS JOSÉ FEITOSA/ARQUIVO GA

Na feira é possível encontrar móveis, joias e peças de artesanato Centrais de polícia registram superlotação constantemente 

Sindicatos querem mudar 
regras para custódia 

SUPERLOTAÇÃO. Categorias apelarão ao Conseg  
e ao Tribunal de Justiça para resolver situação 

DA REDAÇÃO 

COM G1/AL 

Membros do Sindicato 
dos Policiais Civis de Ala-
goas (Sindpol) e do Sindi-
cato dos Delegados de Ala-
goas (Sindepol) se reuni-
ram nessa quinta-feira, 31, 
para debater os problemas  
enfrentados por conta da 
superlotação nas celas das 
centrais de polícia, como 
também apresentar suges-
tões. 

Um dos pontos defini-
dos por eles é que, na au-
diência de custódia, quan-
do o juiz decretar a pri-
são, o policial civil le-
vará o preso diretamen-
te ao Sistema Prisional, e 
não à Central de Flagran-
tes, como de costume. Isso  
porque a Central registra 
constantemente superlota-
ção de celas, o que sobre-
carrega os serviços dos po-
liciais. 

Por meio da assessoria 
de comunicação, o dele-
gado-geral Paulo Cerquei-
ra disse que não recebeu 
nada a respeito, e que na 
Polícia Civil nada é defini-
do fora da gestão. 

Um outro ponto tam-
bém definido pelas catego-
rias é que os policiais ci-
vis não vão mais levar pre-

sos da Central ao 8º Dis-
trito Policial, no Benedito 
Bentes, para que lá eles fi-
quem custodiados. 

Segundo o Sindpol, a 
medida já vem acontecen-
do há uns meses, mas, na 
audiência de ontem, foi re-
forçada a importância des-
se procedimento. 

Também foi deliberado 
que, chegando ao limite de 
24 presos na Central de 
Flagrantes 1, de dez pre-
sos na Central 3 (8º DP) 
e de oito presos no Com-
plexo de Delegacias Espe-
cializadas (Code), os lo-
cais não receberão flagran-
tes até que se esvaziem as 
celas. Essa medida já vem 
sendo praticada há anos 
pelos policiais. 

Os sindicatos vão se 
reunir novamente, mas 

desta vez com o Conse-
lho de Segurança Públi-
ca (Conseg), o Tribunal
de Justiça, a Vara de Exe-
cuções Penais e a Corre-
gedoria Geral de Justiça,
“(...) para demonstrar que
a Polícia Civil não aguen-
ta mais o desvio de fun-
ção e o engessamento das
atribuições da Polícia Judi-
ciária que prejudica a po-
pulação”, diz uma nota do
Sindpol. 

“Nessas reuniões, as en-
tidades sindicais informa-
rão às autoridades que,
na audiência de custódia,
quando o juiz decretar a
prisão, o policial civil não
levará o preso à Central de
Flagrantes, mas sim para o
sistema prisional”, revela o
presidente do Sindpol, Ri-
cardo Nazário. ‡ 

BREVE

BENEDITO BENTES/UFAL 

Linha estende 

itinerário 

A partir deste sábado, 2, 
a linha 903 - Benedito 
Bentes/Ufal, via Eustáquio 
Gomes terá um acréscimo 
de destino no itinerário para 
atender à comunidade do 
Loteamento Parque das Ár-
vores, localizado no bairro 
Cidade Universitária, parte 
alta de Maceió. De acordo 
com o coordenador de con-
trole integrado da SMTT, Sil-
vio Sarmento, a mudança 
se dá para facilitar a mobili-
dade dos moradores do resi-

dencial. “Identificamos que 
os moradores tinham que 
se deslocar cerca de 1km 
até um local em que pudes-
sem pegar o transporte pú-
blico. Nós procuramos uma 
linha que estivesse dentro 
das proximidades e, em con-
versas com a comunidade 
e lideranças, vimos que a 
linha 903 seria a melhor 
opção”. Como a linha tran-
sita por vários bairros da 
parte alta, como Graciliano 
Ramos e Village Campestre, 
os usuários terão mais fa-
cilidade para se deslocar a 
um dos locais pelos quais a 
linha 903 transita. 

Evolução do número de alunos no Ensino Superior 
Dados dos modelos presencial e a distância (público e particular) no Brasil 
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