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A pesquisa está diretamente relacionada com um projeto maior intitulado
“Universidade, Formação Política e Bem Viver: Estudo dos Projetos de Universidades
Emergentes no Brasil”, que prioriza a análise dos projetos das novas universidades criadas nos
governos Lula e Dilma. Nesse sentido, são realizados estudos das quatro novas universidades:
UFFS, UNILA, UFSBA e UNIVASF. Nosso estudo trata especificamente da Universidade
Federal da Fronteira Sul (UFFS), uma das universidades contempladas no projeto maior. O
tema é de grande relevância social e acadêmica e o objetivo central é analisar a UFFS como
uma Universidade Popular em um país com uma história marcada pela elitização do acesso à
educação superior. A metodologia consiste em uma pesquisa bibliográfica e documental. Os
principais autores-referência são Boaventura Souza Santos (com a discussão sobre os desafios
da Universidade contemporânea), Alberto Acosta (analisando o conceito de Bem Viver), Paulo
Freire (sobre Educação Popular e formação de educadores) e Axel Didriksson (com a análise
sobre os modelos emergentes de universidades). No âmbito da Pesquisa documental, foram
analisados o PDI e o Estatuto da UFFS, além dos documentos de alguns cursos (Pedagogia e
Serviço Social). O principal desafio constatado para a UFFS hoje é afirmar-se enquanto uma
Instituição Popular. Nessa direção, os resultados apontam para os limites e possibilidades da
UFFS se afirmar como uma das alternativas ao histórico processo de elitização da educação
superior no Brasil. Nesse sentido, a UFFS vem demonstrando que as classes populares, quando
lhes são oferecidas oportunidades, são capazes de desenvolver seu potencial criativo e atingir
resultados que superam as expectativas iniciais, pois a UFFS, com apenas oito anos de história,
já se constitui como uma IES com forte inserção regional e destaca-se na formação superior
com ensino de graduação e pós-graduação stricto senso de qualidade, onde circulam mais de
6.000 alunos em seus diferentes campi. Esses resultados são ainda provisórios, mas serão
incorporados com os demais estudos em andamento no projeto de pesquisa “Universidade,
Formação Política e Bem Viver: Estudo dos Projetos de Universidades Emergentes no Brasil”,
com intuito de colaborar com os escritos do grande grupo.
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Bolsista PIBIC-Cnpq/UFRGS. Aluna do terceiro semestre do Serviço Social/UFRGS.
Orientador da Pesquisa e Professor na Faced/UFRGS e no PPGED.

