
                                                                                                                                           

RESUMO DO ARTIGO: “UNIVERSIDADE PÚBLICA E SEU IMPACTO NA ECONOMIA 

LOCAL: UM ESTUDO DOS GASTOS DOS ALUNOS DA UFOP EM MARIANA E REGIÃO” 

 

 No ano de 2016, integrantes do PET Conexões de Saberes iniciaram uma pesquisa 

com o objetivo de compreender os gastos dos estudantes dos campi da UFOP em Mariana e 

mensurar seu impacto sobre a economia local. Para o estudo, 109 (cento e nove) estudantes 

foram entrevistados e responderam questões sobre sua idade, cidade natal, curso, gastos 

com moradia, alimentação, lazer e outros produtos ou serviços. 

 A pesquisa revelou que o gasto mensal médio dos estudantes que responderam a 

amostra era de no mínimo R$670,00 (seiscentos e setenta reais). Também foi verificado que 

mais de 50% (cinquenta por cento) da comunidade estudantil tem sua estadia na cidade 

financiada por seus pais. Além disso, 92% (noventa e dois por cento) de todos os 

respondentes não têm como cidade natal a cidade de Mariana. Isso evidencia uma parcela 

da renda dentro de Mariana que está diretamente relacionada com a presença da 

universidade. A tabela a seguir as faixas de gasto médio dos estudantes da UFOP no ano de 

2016. 

 

Gasto Médio por Estudante em 2016 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa. 

 

 A UFOP disponibiliza dados quantitativos a respeito do número de diplomados e 

matriculas. Com bases nas informações do quantitativo de diplomados e os dados coletados 

pela pesquisa realizada, algumas suposições foram feitas: a primeira é que o aluno diplomado 

permaneceu na universidade por 4 anos, como tempo mínimo; a segunda é que ele 

permaneceu na cidade pelo menos por 12 meses do ano; a terceira é que a amostra que deu 
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base para o valor do gasto, de R$670,00, seria representativa para toda comunidade 

estudantil do escopo desse trabalho, apesar de não ser probabilística. A partir disso, estimou-

se um impacto possível de R$55.379.520,00 na economia da região no período de 2012 a 

2016, apenas para os alunos que diplomaram não considerando os que estão com a 

graduação em curso ou que evadiram. 

 

Estimativa de gasto dos diplomados (2012 - 2016) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa e Dados Abertos UFOP 

 

 A versão completa do artigo foi enviada recentemente para congressos de economia 

e está aguardando resultado de submissão. Para que o processo de avaliação não seja 

prejudicado, assim que possível, a versão completa do artigo será divulgada no Facebook do 

PET e no site da UFOP. 

 

Autoria: O artigo foi desenvolvido a partir de coletas de dados e entrevistas realizadas ao 
longo dos últimos anos pelos alunos do PET – Conexão de Saberes, orientados pelo 
professor Francisco Horácio Pereira de Oliveira. A escrita desta versão foi elaborada pelos 
alunos José Bruno do Nascimento Clementino, Rayza Caroline Gama David, Frederico Deliks 
Schulz Lanza, com o apoio do professor Julio Cesar Araujo Da Silva Junior. Essa versão foi 
elaborada com base na idealização e coleta de dados executadas pelos integrantes Vinícius 
de Castro Valadares e Douglas Thadeu Crispim Nascimento. 

 

NOTA: A primeira versão do artigo divulgada em 30 de maio de 2019 no facebook do PET ICSA, sobre a 
pesquisa, envolvia um erro de coleta de dados e fazia algumas suposições sobre a permanência dos alunos 
que prejudicavam a boa interpretação dos resultados. A partir disso, realizamos as devidas correções e 
elaboramos uma versão mais atualizada que apresenta resultados mais conservadores, que serviu como base 
para elaboração desse novo resumo. A versão final será em breve divulgada na íntegra.  

 

 

                                                           

 

 

Ano Graduados Gasto ao longo da graduação

2012 251 8.072.160,00R$                                

2013 385 12.381.600,00R$                              

2014 415 13.346.400,00R$                              

2015 333 10.709.280,00R$                              

2016 338 10.870.080,00R$                              

Total Geral 1722 55.379.520,00R$                              


