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Resumo

O presente estudo versa sobre a recente expansão da 
educação superior no estado de Goiás, enfatizando as políticas 
públicas do governo estadual destinadas a esse nível de ensino. 
Mais precisamente, analisa a criação e expansão da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG) e a implementação do Programa Bolsa 
Universitária do governo estadual em parceria com a Organização 
das Voluntárias de Goiás (OVG). Procura mostrar que as políticas 
governamentais de criação da UEG, em 1999, e a implantação do 
programa de concessão de bolsas de estudos a alunos de baixa renda 
regularmente matriculados em instituições de educação superior do 
setor privado instaladas em Goiás, também nesse ano, contribuíram 
não somente para a expansão do número de matrículas em cursos 
presenciais de graduação no estado de Goiás, mas também para 
a redefinição de toda a estrutura do campo da educação superior 
nesse estado. De modo geral, essas políticas públicas traduziram-se 
na interiorização do ensino via implantação de unidades ou pólos 
universitários da UEG e no fortalecimento do mercado da educação 
superior em Goiás a partir do suporte financeiro que o estado 
passou a dar aos estabelecimentos do segmento privado por meio 
do Programa Bolsa Universitária da OVG. O estudo revela, ainda, 
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que as referidas políticas públicas do governo estadual destinadas 
à educação superior contribuíram para a redefinição das fronteiras 
entre o público e o privado nesse nível de ensino, concorrendo, 
também, para ampliar a diversificação dos estabelecimentos de 
educação superior no estado de Goiás.
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