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CARTA DE APOIAMENTO À CRIAÇÃO DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO ITAPEMIRIM (UFVI) 

 
 
Subscrevemos a presente carta de apoiamento para externar apoio total e 

irrestrito à criação da Universidade Federal do Vale do Itapemirim (UFVI), 

Conforme INC 827/15 de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo -ES, 

por meio da autonomização do campus do Município de Alegre da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), sua sede, contando também com o 

Departamento de Ciências Florestais e da Madeira de Jerônimo Monteiro para a 

constituição inicial da nova instituição, pelos fundamentos a seguir: 

• O Estado no Espírito Santo, em que pese a sua grande demanda 

educacional, até o momento, conta com apenas uma universidade federal; 

• A criação da universidade possibilitará consolidar a interiorização da 

rede de educação superior federal no sul do Espírito Santo, ampliando a 

democratização do acesso à educação superior pública no Brasil e permitindo 

canalizar a vocação das unidades da UFES de Alegre e de Jerônimo Monteiro 

para o desenvolvimento específico do sul capixaba. 

• Os benefícios não terão repercussão unicamente local, pois a 

autonomização do campus de Alegre e do Departamento de Ciências Florestais 

e da Madeira de Jerônimo Monteiro da UFES será elemento potencializador das 

políticas de desenvolvimento regional promovidas pelo governo federal, com 

repercussões positivas para o nordeste de Minas Gerais e para o norte do Rio 

de Janeiro, que fazem fronteira com o sul do Espírito Santo. As políticas públicas 

da União para espaços geográficos de fronteiras interestaduais são de particular 

relevância para cumprir o mandamento constitucional mencionado. 

• A necessidade de desenvolvimento econômico impõe-se como condição 

para a melhoria dos indicadores sociais, os quais são, em média, mais baixos na 

porção ocidental do sul capixaba, que tem como centros irradiadores exatamente  
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os Municípios de Alegre e de Jerônimo Monteiro. Isso se verifica em menores 

Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), menos leitos hospitalares por mil 

habitantes e tendência à estagnação populacional. Nesse sentido, a presença 

de uma universidade federal que se preocupe precipuamente com a vocação 

regional – sem ter de dividir esforços institucionais com outras macrorregiões do 

Estado do Espírito Santo – é uma contribuição relevante que os Poderes 

Públicos podem dar ao sul dessa Unidade da Federação. Além disso,                            

a universidade federal permitirá potencializar a indústria petroleira                        

Sul-Espírito-Santense, contribuindo também, de maneira reflexa, para o 

desenvolvimento desse setor no norte fluminense.  

• A partir da considerável estrutura existente em Alegre e em Jerônimo 

Monteiro, a constituição da Universidade Federal Vale do Itapemirim, permitiria 

levar à região um elemento fundamental desse tipo de instituição de ensino 

superior: abrigar cursos de todas as áreas do conhecimento (universidades 

diferem, nisso, de faculdades isoladas, por exemplo, que se dedicam apenas a 

uma ou a poucas áreas do conhecimento). 

Por estas razões, manifestamos nosso apoiamento a esta iniciativa que 
visa a criação da Universidade Federal do Vale do Itapemirim. 

 

 

Jerônimo Monteiro, 06 de outubro de 2021. 

  

 
 
 
 

SÉRGIO FARIAS FONSECA 
Prefeito Municipal 

 


