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1. INTRODUÇÃO

	Este estudo pretendeu analisar a expansão do ensino superior no sudoeste do Paraná. Buscamos compreender, a partir do contexto regional e das principais políticas nacionais de educação superior, o processo de expansão e instalação das diversas instituições. O objetivo foi também traçar um perfil das Instituições de Ensino Superior (IES), a partir de seus objetivos, cursos, vagas e professores. Por ser um estudo pioneiro na região, este artigo apresenta uma síntese provisória, temos consciência que ainda há muito a ser aprofundando com relação à temática, já que a expansão do Ensino Superior na região é recente e encontra-se em pleno processo.
As políticas de Ensino Superior do Brasil que se configuraram a partir da Reforma Universitária de 1968 favoreceram a expansão da iniciativa privada no ensino superior. Até aquele momento a iniciativa privada concentrava-se quase que exclusivamente no ensino secundário e essa abertura foi substantiva para estabelecer um novo conceito de ensino superior. Houve uma inversão entre o público e o privado. As instituições de ensino privado buscaram uma demanda bem definida, em regiões estratégicas do país, principalmente nas áreas de tecnologia e saúde, atraindo estudantes/trabalhadores para cursos noturnos, que as Universidades Públicas não atendiam.
A expansão do Ensino Superior no Brasil apesar de ser um movimento iniciado a partir da Reforma Universitária de 1968 atingiu seu ápice na década de 1990 e na região Sudoeste do Paraná ocorreu principalmente nos anos 1999 e 2000. Justifica-se analisar e compreender o processo de expansão na região, com o objetivo de traçar um perfil das IES e partir da compreensão do papel das instituições no contexto regional, para de forma democrática e participativa, procurar construir um processo coletivo de troca de experiências e parcerias, que visem a melhoria da qualidade do Ensino Superior, neste contexto regional.
	Pelas características da investigação, foi preciso lançar mão dos fundamentos da pesquisa qualitativa, principalmente utilizando-se das características descritiva/exploratória. Para tanto, foi importante indicar algumas questões de pesquisa que foram exploradas:
	Quais são as principais características regionais? Que fatores influenciaram a expansão do Ensino Superior? Como ocorreu o processo? 

Que IES se instalaram na região? Quais são suas principais características? Que cursos são ofertados? Quantas vagas existem? Qual o público alvo?

Essas foram as principais questões que orientaram a coleta e análise dos dados, que incluíram depoimentos dos dirigentes das IES e levantamento de dados como: categoria administrativa, cursos e vagas ofertadas. 
A primeira etapa da investigação ocorreu a partir das falas dos dirigentes das IES, durante o I Fórum de Ensino Superior do Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa Catarina, ocorrido em novembro de 2002. O Fórum foi idealizado e organizado pelo CEPAD (Centro de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Regional do CEFET/PR), o qual este estudo está vinculado. A segunda etapa focalizou-se em dados que buscaram identificar características como categoria administrativa, cursos, número de vagas, bem como a compreensão do processo de implantação da IES na região sudoeste do Paraná.  

2. A região em estudo
A região do Sudoeste do Paraná tem uma população, segundo IBGE (2000), de 472,626 habitantes, distribuídas em 33 municípios, sendo: Capanema, Planalto, Pérola D’Oeste, Pranchita, Santo Antônio do Sudoeste, Barracão, Realeza, Ampére, Pinhal de São Bento, Salgado Filho, Flor da Serra do Sul, Nova Prata do Iguaçu, Santa Isabel D’Oeste, Nova Esperança do Sudoeste, Francisco Beltrão, Marmeleiro, Salto do Lontra,  Enéas Marques,  Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Verê, Itapejara D’Oeste, Bom Sucesso do Sul, Vitorino, Renascença,  São João,  São Jorge D’Oeste, Pato Branco,  Mariópolis, Coronel Vivida, Sulina, Mangueirinha e Saudade do Iguaçu. Com o objetivo de analisar a expansão do Ensino Superior da região, foi necessário incluir como espaço de abrangência os municípios de Palmas e Clevelândia que, de acordo com a classificação do IBGE, são municípios que fazem parte da região centro sul do estado. No entanto, sempre integraram a dinâmica social, política e econômica da região sudoeste, desde sua origem até os dias atuais. 
A maioria dos municípios tem uma proximidade geográfica entre si e encontram-se entre 400 e 700 quilômetros da capital Curitiba. Esse é um dos fatores que contribuiu para a região estabelecer dinâmicas próprias de economia entre os municípios que a compõe e com outras cidades de regiões próximas.
O sudoeste do Paraná tem semelhanças bastante significativas com o oeste de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Algumas das principais semelhanças podem ser observadas no relevo, clima, colonização e economia baseada principalmente na agricultura familiar. Esses fatores têm contribuído, historicamente, para as três regiões estabelecerem dinâmicas de integração. No que tange ao ensino superior é possível identificar uma migração interna de alunos entre as regiões.
A região em estudo caracteriza-se basicamente por propriedades rurais de pequeno porte voltadas para a agricultura familiar, cuja renda tem papel significativo para a economia local. Os municípios considerados pólo tem no setor de serviços o responsável pela infra-estrutura que proporciona um grau maior de urbanização (IPARDES, 2001). A área da saúde ocupa papel importante no contexto regional, Pato Branco destaca-se como pólo, nesta área, por fatores como o grande número de atendimento ambulatorial pela rede pública e por possuir um número expressivo de leitos hospitalares, entre outros.
No que se refere à escolaridade da região, 14,55% dos responsáveis pelo domicílio possuem 11 anos ou mais de escolaridade. De acordo com os dados dos três Núcleos Regionais de Educação, no ano de 2000, o número de matrículas no ensino médio foi de 28.631, cerca de 6,18% do total de matrículas no estado (SEED,2002).
	Com relação ao IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) o sudoeste paranaense tem o índice de 0,617, uma longevidade de 66,4 anos e 3,7 anos de estudo. As cidades consideradas pólo, Pato Branco e Francisco Beltrão possuem um IDH de 0,849 (40º do país) e 0,791 respectivamente, considerado médio superior (IPEA/IBGE/PNUD/2002). Quanto aos anos de estudo destas cidades, são de 5,5 anos e 4,6 anos respectivamente, e possuem as maiores rendas per capitas da região (IPARDES, 2002).
	Atualmente a região Sudoeste do Paraná é composta por onze Instituições de Ensino Superior, localizadas em sete municípios. Estando localizadas três IES na cidade de Pato Branco (CEFET/PR - Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, FADEP – Faculdade de Pato Branco e Faculdade Mater Dei), três em Francisco Beltrão (CESUL – Faculdade de Direito Francisco Beltrão, UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná e  UNIPAR – Universidade Paranaense), duas em Chopinzinho ( Faculdade Palas Atena e UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro Oeste), duas em Dois Vizinhos (UNISEP – Faculdade Educacional de Dois Vizinhos e VIZIVALI – Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu), uma em Realeza (Faculdade de Realeza - CESREAL). Para fins de análise, incluiremos aqui a IES de Clevelândia (FESC - Fundação de Ensino Superior de Clevelândia) a de Palmas (FACIPAL – Faculdades Integradas Católicas de Palmas), ambas da região centro-sul. 
	A expansão do ensino superior da região em estudo concentrou-se nos anos de 1999 e 2000, quando dez das treze IES se instalaram aqui. Esse foi um dos fatores que motivou este estudo, compreender e analisar as IES tornou-se fundamental para qualquer iniciativa que envolva o ensino superior regional. 

3. Principais fatores à expansão

O ensino superior, no Brasil, utilizando a expressão de CUNHA (1985), a “universidade temporã” só se institucionaliza a partir da década de 20 do século XX. E na década de 30 a Legislação do Ensino Superior Reforma Francisco Campos, 1931. passou a atribuir à universidade a responsabilidade sobre a pesquisa. As mudanças políticas ocorridas no Brasil, a partir do golpe militar de 1964, trouxeram uma perspectiva nacionalista de desenvolvimento. CHAUÍ (1980, p.38) aponta três idéias que nortearam as reformas da educação em geral e da universidade em particular: “vincular a educação à segurança nacional, ao desenvolvimento econômico e à integração nacional”. Essas idéias iriam dar suporte à Reforma Universitária de 1968.
O surgimento das políticas voltadas ao Ensino Superior, tanto no Brasil como em qualquer país, independente de sua condição de desenvolvimento, estão intimamente ligadas a fatores como o desenvolvimento da força produtiva (crescimento econômico) e às novas funções da sociedade e o novo papel do Estado. No Estado brasileiro estes fatores foram iniciados a partir do Estado do Bem-Estar Social, na década de 60.   
Segundo CUNHA (1999, p.40), o ensino superior em sua formação no estado brasileiro, se deu em três vetores:
“a) A presença do governo nos estados (em geral nas capitais) pela criação e manutenção das faculdades; b) A projeção das elites  locais e regionais  no ensino superior  na reprodução de quadros intelectuais, pela criação  e manutenção de faculdades estaduais em capitais e cidades  politicamente mais desenvolvidas e  importantes no interior; c) A criação de faculdades por agentes privados,  confessionais e/ou empresários conforme  a demanda não atendida pelo setor público e de acordo com projetos hegemônicos”.

Em 1968, ocorre a Reforma Universitária, num cenário em que o Ensino Superior é fator relevante para a ascensão da classe média. Por outro lado, há presente o Regime Militar que se estende até a década de 70, responsável pela disseminação da valorização da educação como fator de hegemonia e controle social.
De acordo com SILVA JR. e SGUISSARDI (1999), o ensino superior neste período, foi orientado, prioritariamente, à reprodução e ampliação da classe média, importante mercado consumidor no modelo de desenvolvimento econômico associado ao capital internacional e fonte de legitimidade do regime militar. 
Mas não é apenas nos grandes centros que o ensino superior iria estabelecer-se. Uma das razões atribuídas por SILVA JR. e SGUISSARDI (1999), tanto para os processos de expansão quanto para os processos de interiorização seriam os benefícios trazidos pela diplomação no nível superior de ensino. Nesta fase, as populações mais carentes ingressavam em cursos técnicos, que respondiam às necessidades do mercado (mão-de-obra), mas não obtinham o mesmo prestígio e poder daqueles que passaram por uma formação superior. Por esta razão, OLIVEN apud SILVA JR. e SGUISSARDI (1999, p.178), justifica uma maior flexibilidade na abertura de instituições superiores “isoladas”, sem o mesmo padrão estrutural das universidades localizadas nos grandes centros. 
O ensino superior iria sofrer o seu primeiro grande processo expansionista, de 1962 a 1973, de 100.000 para 800.000 estudantes universitários e o ensino superior privado passava de 40.000 a 500.000 (SILVA JR. e SGUISSARDI, 1999, p.178). A expansão não se deu apenas no campo do ensino superior público, ocorreu também com a participação da iniciativa privada, em duas frentes principais: uma composta por empresários do ramo da educação, até então especializada nos 1º e 2º graus e outra, formada por empreendedores do ramo de prestação de serviços, que viram no ensino superior um mercado em larga ampliação, sustentável e de grande lucratividade. 
É nesta mesma realidade, que surge o primeiro acesso facilitado ao Ensino Superior no Sudoeste do Paraná. A primeira instituição instala-se em 1967, na cidade de Palmas, pertencente à região centro-sul do Paraná, com a criação da fundação do Centro Pastoral, Educacional e Assistencial Dom Carlos – CPEA, entidade mantenedora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FAFI, regularizada em 1969. As principais razões para a instalação da IES nesta região são as várias interligações, tanto com a região sudoeste do Paraná, como os demais estados da região Sul, principalmente com o oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. Outros dois aspectos relevantes, para o pioneirismo de Palmas no ensino superior da região, foram o fato da cidade ser a mais antiga da região e a forte presença da igreja católica.
Em 1979, é criada a segunda instituição, também no município de Palmas, denominada FACEPAL – Faculdades Reunidas de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas. 
A região sudoeste do Paraná na década de 70 vivencia a criação de mais duas IES uma na cidade de Pato Branco e outra em Francisco Beltrão. Em Pato Branco é criada a partir de uma lei municipal a Fundação Faculdade de Ciências Contábeis de Administração de Pato Branco (FACICON), com autonomia didático-científica, administrativa e financeira. Em 1982 inicia-se o processo de alteração na sua denominação para Fundação de Ensino Superior e Pato Branco (FUNESP), este processo se deu pela necessidade de criação de novos cursos (Letras, Matemática, Processamento de Dados e Agronomia).
Em 1975 é criada a Faculdade de Ciências Humanas de Francisco Beltrão (FACIBEL) inicialmente com dois cursos Estudos Sociais e Economia Doméstica. A FACIBEL mantinha as mesmas características da vizinha FUNESP, uma fundação municipal com estrutura física cedida pelo município. Na década de 80 o curso de Estudos Sociais é extinto e no mesmo período são criados os cursos de Geografia e Ciências Econômicas. 
As políticas educacionais alicerçadas em financiamentos de organismos internacionais aliadas à grande expansão no ensino superior, ocorrida no final dos anos 60, favoreceram para que a década de 70 fosse caracterizada por fortes investimentos na área de pós-graduação. Nesse período os cursos de pós-graduação em nível de especialização e mestrado ganham força e se proliferam, este modelo, em grande parte, obedeceu ao padrão norte-americano, impulsionado por inúmeros professores que voltavam ao Brasil após concluírem seus cursos de pós-graduação naquele país.
Os reflexos da expansão do ensino superior no Brasil, ocorridos na década de 70, cujas políticas em favor de mais oportunidades na área educacional partiram principalmente da classe média, criaram uma ameaça aos egressos deste nível de ensino, haja vista o crescimento do número de graduados a cada ano. Em decorrência, durante toda a década de 80, o governo adotou uma nova política que exerceu um controle maior sobre o processo de abertura de novas instituições. 
Há, nitidamente nesse período, uma acomodação do Ensino Superior, tanto por parte da esfera privada como da estatal. Expressados pela contenção dos processos de expansão, efetivado por meio da burocratização da política educacional que instituía regulamentações, decretos e avaliações, o que dificultava e tornava excessivamente morosos os processos de implementação de novos cursos no caso privado. Enquanto no caso público, a falência do estado condenaria ao contínuo corte orçamentário para áreas como pesquisa e extensão, bem como capacitação dos docentes.
De acordo com SILVA JR. e SGUISSARDI (1999) o ponto culminante deste período é a falência do estado brasileiro, que segundo os autores não se orientava por uma política de investimentos no setor social, tudo isto em um contexto internacional, de transição de regimes de acumulação do capitalismo mundial. 
A região sudoeste do Paraná sofreu os reflexos da estagnação da expansão do ensino superior vivido pelo país nos anos 80. As duas IES instaladas na cidade de Palmas e as Faculdades de Pato Branco e Francisco Beltrão mantiveram-se até a da década de 90 como as únicas IES da região.
A “nova ordem mundial” produziu reflexos alterando o projeto político nacional, inclusive educacional, por novos meios de financiamento da educação. Os empréstimos por parte de organismos internacionais, na área da educação, aumentaram de 63,9 milhões de dólares de 1970 a 1979 para algo em torno de 1 bilhão de dólares de 1990 a 1997, com contrapartidas governamentais em torno do mesmo valor, segundo dados do BIRD apud HADDAD (1999).
O motivo de tamanho interesse por parte dos organismos internacionais é que ao realizar tais empréstimos, ao mesmo tempo torna-se possível orientar os recursos sob uma perspectiva econômica, “fazendo da educação um campo auxiliar dos desafios colocados para o desenvolvimento da economia mundial. Suas principais orientações educacionais para os países de Terceiro Mundo acabam por se adequar a orientações de reforma do Estado e da organização da economia frente aos desafios da globalização” (HADDAD, 1999, p.146).
As políticas educacionais e o modelo econômico e estatal, surgido no governo Collor, ganhou força e se estabeleceu durante o período do governo Fernando Henrique Cardoso. As reformas administrativas, desse período, trouxeram consigo toda uma atmosfera de clientelismo e competitividade, próprias da economia de mercado e do setor privado.  Após um agressivo processo de descentralização e flexibilização das atividades até então exclusivamente estatais, o Estado partiria para o que SILVA JR. e SGUISSARDI (1999) denominaram de programa de publicização, a parceria entre o Estado e sociedade para seu financiamento e controle.  Na visão dos autores, o Estado age como regulador, promotor e provedor, tão somente, permitindo a criação de serviços chamados não-exclusivos, tais como universidades, escolas técnicas, centro de pesquisa, hospitais e museus, portanto, campos passíveis de atuação do setor privado. 
	As políticas para a educação foram orientadas com a perspectiva do estado mínimo. A promulgação da LDB/96 serviu como um dos instrumentos para orientar este modelo, que se configurou principalmente pela priorização do ensino fundamental e médio para atender as novas demandas do mercado. Nesse contexto o Ensino Superior, principalmente as universidades públicas, sofreram um processo de corte de verbas e a fragmentação das áreas do conhecimento. A Lei criou a possibilidade de universidades especializadas por campo do saber, tratando a universidade como pluridisciplinar, não sendo mais necessário como característica universitária o cultivo de áreas fundamentais do campo do conhecimento. A LDB, seguindo as políticas do MEC naquele período, estabeleceu a possibilidade das IES terem variados graus de abrangência ou especialização, valorizando alternativas institucionais aos modelos existentes para o mercado de trabalho, especialmente para a formação de professores. Esse foi um dos fatores que facilitaram a expansão do ensino superior nos anos 90, as IES criaram modelos alternativos como ensino à distância, cursos seqüenciais e instituições voltadas somente para o ensino.
	O modelo econômico que se configurava e as políticas educacionais flexíveis proporcionaram a expansão do ensino superior pela iniciativa privada. O ensino superior, neste modelo, deixa de ser prioritário em detrimento da responsabilidade assumida pelo governo, com a educação básica e fundamental.
De acordo com HADDAD (1999) as principais características da educação neste contexto foram: a flexibilização de políticas de regulamentação, desprezando, na maioria das vezes conquistas sociais anteriores; e a privatização de setores do ensino, criando um mercado para a iniciativa privada.  
	Como relata SILVA JR. E SGUISSADI (1999) o setor privado do ensino superior depois de passar por uma ampla expansão nos anos 70, teve sua expansão limitada legal e economicamente nos anos 80, entrou na década de 90 sob condições precárias e interferências políticas debilitadas. O ensino é a atividade principal da maioria das IES, secundada apenas pela pesquisa aplicada ao ensino.
	O contexto das reformas do estado e as possibilidades abertas a partir da LDB/96 à iniciativa privada impulsionaram o processo de expansão do Ensino Superior também na região Sudoeste do Paraná. Foi no final da década de 90 que a região vivenciou o processo de maior expansão do ensino superior. O processo ocorreu a partir de três frentes, uma a partir da verticalização do ensino médio para o superior de escolas particulares, outra a partir da iniciativa de grupos empresariais. Esse processo manteve as características da expansão ocorrida na década de 70 em outras regiões no Brasil, quando a ascensão classe média e o crescimento econômico impulsionaram o Ensino Superior. A região apresentava algumas potencialidades para instalação do ensino superior. Entre elas pode-se destacar o grande número de egressos de ensino médio com poder aquisitivo que possibilitava a continuação dos estudos no ensino superior, o que acabava realizando-se, na sua maioria, em grandes centros. Essas potencialidades incentivaram a expansão do ensino superior principalmente, de IES privadas que buscaram atender a um setor da educação não atendido até então. 
A terceira frente que podemos observar, com relação à expansão do ensino superior da região, foi a partir de um movimento que começou no início dos anos 90, que tinha o objetivo de trazer para a região uma IES pública. A FACIBEL inicia o processo de negociação para a incorporação da Faculdade por uma instituição pública estadual e cria o curso de Pedagogia no mesmo período. Em 1999 há a incorporação da FACIBEL pela UNIOESTE, os cursos existentes são mantidos e cria-se também o curso de Direito, como processo de expansão da Instituição. 
O “Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico” criado em julho de 1986 pelo Governo Federal, possibilitou a descentralização do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET/PR), para o interior do estado. Como resultado dessa política de expansão do ensino técnico, o CEFET/PR implantou 5 Unidades de Ensino Descentralizadas (UNED’s) distribuídas em todas as regiões do estado. Com processo de descentralização dos CEFETs e o movimento de trazer uma instituição pública para a região, na cidade de Pato Branco em 1993, foi inaugurada uma das Unidades do CEFET ofertando os Cursos Técnicos de Eletrônica e Edificações. No ano seguinte, a partir de uma série de movimentos políticos, a FUNESP é incorporada pelo CEFET/PR, o corpo docente é renovado a partir de concurso público e os cursos passam por uma reorganiação.  
O processo de incorporação trouxe consigo inúmeros aspectos a serem considerados com relação à expansão do ensino superior da região. Um deles está relacionado ao anseio de que uma IES pública federal traria a expansão do ensino superior. A expectativa da população é frustrada, não houve abertura de novos cursos superiores, ocorreu o cancelamento do curso de Letras e ainda ocorreu a redução do número de vagas ofertadas.
A expansão do ensino superior no contexto do CEFET/PR Unidade de Pato Branco vai ocorrer mais tarde a partir do decreto Decreto nº2208 de 17 de abril de 1997. que regulamentou o ensino técnico. Nesse processo foi criado cinco Cursos de Tecnologia de nível superior. Os Cursos estão em pleno processo de efetivação, passando pela avaliação do MEC e também, pelo processo de construção de identidade como cursos superiores.
A região viveu o apogeu da expansão do ensino superior nos anos de 1999, 2000 e 2001 com a criação de 10 IES nestes três anos. É possível observar que a região passou por um movimento de expansão bastante semelhante ao vivido em outras regiões do país. A partir das políticas educacionais que facilitaram a expansão do ensino superior a região expande a oferta de cursos e vagas a partir da iniciativa de grupos empresariais e a partir da verticalização do ensino médio para o superior de escolas particulares.  Neste processo o CEFET terá o papel de IES pública federal voltada ao ensino tecnológico, no entanto sofre os impasses da diversidade vivida com a incorporação da FUNESP e assim, a herança de cursos “estranhos” a realidade de uma Instituição de origem e perfil técnico.
O desafio que se coloca neste momento, a partir da realidade e da diversidade de IES na região, é a construção da identidade das Instituições e também a construção de uma identidade do ensino superior no contexto regional.
	
4. O perfil das IES

 	De acordo com a categorização do MEC (2002), das treze IES em estudo 07 são Privadas no Sentido Estrito, 02 são Públicas Municipais, 1 Privada Confessional, 1 Federal e 2 Públicas Estaduais.  Ao todo são oferecidos cursos em nove áreas do conhecimento de acordo com a classificação do CNPq (2002), apresentados no quadro abaixo.

QUADRO 1 – Cursos oferecidos pelas IES (por área do conhecimento)
Área do Conhecimento
Cursos Oferecidos
Número de Cursos
Vagas
Ciências Exatas e da Terra




Total
Matemática
Sistemas de Informação
Física
Análise de Sistemas
Tecnologia em Informática
02
05
01
01
01
                10
125
430
100
200
 40
895
Saúde


Total
Enfermagem
Educação Física
Fisioterapia
01
03
01
05
60
250
60
410
Lingüística, Letras e Arte
Letras
02
240
Humanas



Total
Filosofia
História
Geografia
Pedagogia
01
02
02
06
 11
60
140
60
580
840
Biológicas
Biologia
01
100
Agrárias
Agronomia
01
40
Sociais Aplicadas









Total
Direito
Administração
Ciências Contábeis
Jornalismo
Publicidade e Propaganda
Turismo
Economia Doméstica
Ciências Econômicas
Comércio Exterior
Marketing
04
06
04
01
01
01
01
02
04
01
 25
340
580
330
50
50
50
50
150
280
50
1.930
Engenharias

Total
Construção Civil
Eletrônica
01
01
02
80
80
160
Não-classificadas




Total
Química Industrial
Manutenção Industrial
Gestão Ambiental
Gestão da Informação
Gestão de Negócios
01
01
01
01
01
05
40
80
100
50
50
320

Total de Cursos
69
4895/ano


Os cursos oferecidos pelas IES são na sua maioria da Área de Ciências Sociais Aplicadas, seguidos pelas áreas de Humanas e Exatas e da Terra.  Esta realidade de oferta de vagas no Ensino Superior parece repetir o modelo vivido pelo Brasil, em sua primeira fase de expansão e interiorização do Ensino Superior. Na concepção de SILVA JR. e SGUISSARDI (1999), a justificativa para a maior ocorrência dos cursos pertencentes a estas áreas do conhecimento, seriam a menor demanda de investimentos para suas implantações e a maior rentabilidade. 
O que se pode perceber, na região, é que enquanto a maioria das IES opta por um modelo de expansão tradicional da história do desenvolvimento do Ensino Superior no país, com ênfase nas áreas Área de Ciências Sociais Aplicadas, Humanas, Exatas e da Terra, algumas instituições optam por um processo de expansão própria, voltada para estratégias diversas. É possível perceber algumas IES, de cunho privado, procurando diversificar a oferta do Ensino Superior no mercado concorrente, utilizando-se inclusive, de características que historicamente tem colaborado para o desenvolvimento da região, como por exemplo, a área da saúde. Já a realidade vivida pelo CEFET, talvez não possa ser considerada como uma opção de expansão, mas sim vista a partir de uma política nacional e do próprio perfil da Instituição que impulsionaram a criação de vagas em cursos superiores de tecnologia, voltados ao setor produtivo, na sua maioria desfocado da realidade regional.
As IES instaladas na região, na sua maioria, caracterizam-se por instituições voltadas para o ensino. Esta realidade pode ser observada a partir das falas, da maioria dos dirigentes, quando afirmaram “a necessidade de consolidar, em um primeiro momento, a instituição como de ensino superior”. Outro aspecto que caracteriza a maioria das IES como instituições de ensino é o regime de trabalho dos professores, que na sua maioria são contratados por hora aula, impossibilitando a dedicação em outras atividades que não sejam as de sala de aula.
Com relação aos objetivos das instituições, identificados por meio da fala de seus dirigentes, há um discurso repetitivo entre todas as IES, no que se refere principalmente “a tornar a instituição um instrumento de desenvolvimento social, cultural e tecnológico, tomando como objeto de estudo, a região em que estão inseridas”. Apenas uma das instituições investigadas, apresenta como objetivo primordial “manter o jovem no município, tornando acessível o ensino superior à sua população, de forma a evitar a fuga de novos talentos para os grandes centros”, de acordo com a fala dos dirigentes.  
A perspectiva, focada para a região de inserção da IES, segundo SILVA JR. e SGUISSARDI (1999), compromete todas as práticas de pesquisa e extensão, já que a primeira por ser muito dispendiosa é substituída pela extensão, num conceito transmutado pelas IES num procedimento de pesquisa associada ao ensino, e em geral, desenvolvida na comunidade, de forma a tornar o ensino “aplicável”. Todavia, muitas das práticas utilizadas pelas IES, quando chegam ao campo de estudo, resumem-se a estudos esporádicos e pouco efetivos. 
     	Com relação as mantenedoras seis das IES da região têm sua mantenedora em outras regiões e até mesmo outros estados do país. Este fato foi colocado pela maioria dos dirigentes como fator de dificuldade para as dinâmicas internas das IES, reconhecendo a importância da construção de um espaço regional permanente de troca de experiências no ensino superior entre as IES.
Das 10 IES, 07 são de categoria administrativa, denominada pelo MEC, como Particular em Sentido Estrito. SGUISSARDI (2000) observa que há uma alta concentração desta categoria de IES nas regiões sul e sudeste, diversamente do que ocorrem nas demais regiões, onde predominam as Instituições Públicas de Ensino Superior, em que o Estado teve de suprir as necessidades da educação superior. 
É possível perceber que muios acadêmicos optam por realizar cursos em IES da região devido ao fato de permanecer na casa da família, sem a necessidade de deslocamento para grandes centros, em que, na maioria, das vezes o custo é mais elevado. 
Ainda, há 02 Instituições criadas, neste período, fundadas pela associação entre Poder Público Municipal e Fundações formadas pela sociedade local, que se enquadram nas categorias administrativas do MEC como Públicas Municipais. Apesar da cobrança de mensalidades, como no modelo Privado em Sentido Estrito, apresentam custos reduzidos e não possuem finalidade de lucro, tendo como objetivo principal a oferta de Ensino Superior às suas populações por mensalidades cujo fim é a manutenção da IES. 
Uma das principais características do ensino superior da região, com relação às vagas ofertadas, está relacionado ao fato da maioria das vagas estar em IES de cunho privado. Esta realidade soma-se ao restante do país em que 60% dos estudantes de graduação estão matriculados em instituições privadas segundo CUNHA (1999).
Com relação ao quadro docente, a partir de um levantamento prévio realizado nas instituições, podemos perceber que basicamente todas respondem às exigências do MEC e ao art. 52 da LDB (1996), para autorização e reconhecimento dos cursos oferecidos, ou seja, a maioria dos docentes possui o grau de mestre e uma minoria, o grau de doutor, geralmente profissionais vindos de outras regiões do estado e mesmo de outros estados do país. Uma grande parte do corpo docente é formada por especialistas, geralmente profissionais reconhecidos pela sociedade local pela sua experiência profissional e que ingressaram há pouco tempo na carreira do Magistério. Um grande número de docentes está em busca de qualificação em cursos de pós-graduação principalmente mestrado e doutorado. Além da qualificação profissional os docentes buscam responder às exigências legais e a efetivação em um mercado de trabalho que se expande na região juntamente com os cursos oferecidos. 
Com relação ao regime de trabalho é possível identificar a grande maioria dos docentes trabalhando por hora aula, o que torna a dedicação a outras atividades que não sejam as de ensino prejudicadas. As IES públicas (estaduais e federal) têm o quadro diferenciado, com um maior número de professores em regime de trabalho com dedicação exclusiva, revertendo esta realidade a uma maior dedicação a outras atividades como a pesquisa e extensão. No entanto, este diferencial ainda não se traduz em um grande número de grupos de pesquisa e projetos de extensão, é possível observar alguns embriões de grupos buscando efetivar-se como tal, mas a qualificação e o tempo disponível dos docentes parece ainda ser a grande dificuldade que os grupos enfrentam. 
As IES, principalmente de cunho privado, relatam a grandes dificuldades com a falta de profissionais em determinadas áreas do conhecimento e a falta de qualificação. Esta realidade é vivida também pelo CEFET, com o grande número de professores substitutos. 
O público-alvo das IES investigadas, ao contrário das IES dos grandes centros, cujo corpo discente é composto basicamente pelos egressos do ensino médio, segundo CENSO (2000), numa faixa etária de 18 a 24 anos. A característica das IES da região é a presença de profissionais já estabelecidos no mercado de trabalho que retornaram aos cursos de graduação pela grande acessibilidade ao ensino superior, o que não ocorria quando saíram dos bancos do ensino secundário. Estes profissionais ingressam na grande maioria em instituições de cunho privado para buscar o aprimoramento de suas capacidades a fim de garantir seus postos de trabalho, frente ao grande número de formação de jovens graduados em busca da entrada num mesmo mercado de trabalho. 
Também é possível observar que as vagas oferecidas pelas IES da região são ocupadas, na sua grande maioria, pela população da própria região e de regiões vizinhas como o oeste de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. O ensino noturno e as pequenas distâncias entre as cidades facilita o deslocamento dos alunos que são expressivamente trabalhadores.
	Para concluir é possível afirmar que a região, acompanhando o movimento nacional, expande o ensino superior pelos mesmos caminhos percorridos em outras regiões do país. O processo que se deu inicialmente no final dos anos 60 e início dos anos 70 e alcança seu apogeu nos anos de 1999, 2000 e 2001 principalmente pela iniciativa de grupos de empresários e pela verticalização do ensino médio para o superior das escolas particulares. A incorporação de Fundações municipais por instituições de caráter estadual e federal não serviu, até o momento, como garantia de expressiva expansão do ensino superior regional. Neste contexto, a expansão ocorreu apenas em Cursos Superiores de Tecnologia, que ainda é uma “novidade” em termos de ensino superior.
	A expressiva expansão do número de vagas no ensino superior ficou a cargo das IES Privadas no Sentido Estrito, que na sua maioria reproduzem o processo clássico de expansão, principalmente na área de Ciências Sociais Aplicada e na área de humanas. Este fato talvez tenha uma vinculação com a rentabilidade e menor necessidade de investimentos. Outras, no entanto, apresentam um processo de expansão mais independente do modelo tradicional, construído por estratégias próprias, utilizando os pontos fortes da região, ou da cidade em que estão inseridas, como horizontes de atuação, como áreas da saúde, de comunicação, bem como outras áreas que não são ofertadas pelas IES concorrentes. As instituições caracterizam-se, prioritariamente, como de ensino, abrigando acadêmicos/trabalhadores, na sua expressiva maioria, no ensino noturno. 
A atual fase vivida pelo ensino superior na região ainda é de consolidação, em um primeiro momento como instituição de ensino, e só posteriormente à tentativa de consolidação de faces peculiares ao ensino superior, como a pesquisa e a extensão. O desafio que se coloca é construir suas identidades, tanto das instituições em particular, como do ensino superior da região.
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