CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI Nº

, DE 2011

(Do Sr. Luiz Fernando Machado)

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Universidade Federal do Litoral Norte – SP
(UFLN).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Universidade Federal do Litoral
Norte – SP (UFLN), com sede e foro na cidade de Ubatuba, no Estado de São
Paulo.
Art. 2º A Universidade Federal do Litoral Norte terá como objetivos ministrar o
ensino superior, sob suas diferentes formas e modalidades, nos diversos campos do
saber, desenvolver a pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento e promover a
extensão universitária.
Art. 3º A estrutura organizacional, a contratação de pessoal, a definição dos cursos
e a forma de funcionamento do Campus a Universidade Federal do Litoral
Norte(UFU), observado o princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, serão definidas nos termos do estatuto próprio.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

.
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JUSTIFICAÇÃO

O Poder Executivo Federal vem nos últimos anos, adotando a política
da interiorização das universidades federais e criando universidades que visem
integração regional.
O Estado de São Paulo possui três regiões metropolitanas: a Região
Metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista e a Região Metropolitana de
Campinas. Ubatuba, integra a região do Litoral Norte, localiza-se fora das regiões
metropolitanas, representa uma região de praias mais visitadas, juntamente com
Ilhabela, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião. No interior paulista,
entre as cidades mais visitadas estão: Campinas, Atibaia, Aparecida, Bragança
Paulista, São José dos Campos, Campos do Jordão, Sorocaba, Brotas e Juquitiba.
Nesse sentido, o Litoral Norte do Estado de São Paulo, tendo a cidade de
Ubatuba como cidade-polo, caracteriza-se pela diversidade de recursos naturais e
pelo intenso conjunto de atividades esportivas, recreativas e de lazer, que utiliza o
patrimônio natural e cultural de forma sustentável e incentiva sua conservação e a
formação de uma consciência socioambiental, o seu principal fator de
desenvolvimento.
Uma Universidade Federal com sede nesta região fortalecerá a atividade
turística, cultura, ecológica, pesca, entre outras.
Nessa região localizam-se as cidades turísticas de Ubatuba,
Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião, somando cerca de 300 mil habitantes.
Ubatuba é a cidade pólo desta região do litoral norte. A população aferida
pelo IBGE na contagem de 2010 foi de 78. 870 habitantes. O território municipal
ocupa 712 km², 83% dos quais localizados no Parque Estadual da Serra do Mar. A
densidade demográfica de 105,33 hab/km². Ubatuba é um dos quinze municípios
paulistas considerados estâncias balneárias por cumprir determinados requisitos
definidos por lei estadual. Tal status garante a esses municípios uma verba maior
por parte do Estado para a promoção do turismo regional. Também, o município
adquire o direito de agregar junto a seu nome o título de “Estância Balneária”, termo
pelo qual passa a ser designado tanto pelo expediente municipal oficial quanto pelas
referências estaduais.
Caraguatatuba inclui-se nesta região. A população aferida na contagem de
2010 foi de 100.899 habitantes, distribuídos por uma área 484 km², o que resulta
numa densidade demográfica de 183,52 hab/km².
Ilhabela é o único município–arquipélago marinho brasileiro e está
também localizada no litoral norte. A população de 28.176 habitantes. Possui uma
das mais acidentadas paisagens da região costeira brasileira, com todas as
características de relevo jovem.
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São Sebastião é um município do estado de São Paulo, no litoral norte
do estado. A população estimada em 73.833 habitantes e a área é de 403 km², o
que resulta numa densidade demográfica de 162,47 hab/km².
A cidade com o
aspecto geral de um conjunto montanhoso – formado pelo Maciço de São Sebastião
e Maciço da Serraria, além da acidentada Península do Boi –, a Ilha de São
Sebastião se destaca como um dos acidentes geográficos mais elevados e salientes
do litoral paulista, tendo como pontos culminantes o Pico de São Sebastião, com
1379 metros de altitude, o Morro do Papagaio, com 1307 metros e o Morro da
Serraria, com 1285 metros.
A cidade mais antiga do litoral norte. Antes da colonização portuguesa, a
região de São Sebastião era ocupada por índios Tupinambás e Tupiniquins, sendo a
serra de Boiçucanga uma divisa natural das terras das tribos. Banhado pelo oceano
Atlântico, o município está localizado a 135 quilômetros da capital e a 140
quilômetros da divisa com o estado do Rio de Janeiro. Está situada um pouco ao sul
do Trópico de Capricórnio, que passa sobre a cidade vizinha de Ubatuba.
A necessidade do desenvolvimento social em todas as regiões do Estado de
São Paulo é fundamental.
A criação da Universidade Federal do Litoral Norte(UFU) representará
para o desenvolvimento social do estado a possibilidade de criação de grande polo
turístico, contribuindo na formação da sua população, com o aprimoramento da
formação para o turismo, ecologia, pesca, cultura, entre outros.
Portanto, a criação de uma universidade federal contribuirá com o
desenvolvimento do litoral norte do Estado de São Paulo, na formação e
desenvolvimento de sua população.

Sala das Sessões, em

de março de 2011.

Deputado Luiz Fernando Machado
PSDB SP
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