
Anup apoia novas propostas para expansão do crédito educativo no ensino privado  
 
O presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares-ANUP, prof. Heitor Pinto Filho, 
manifestou hoje apoio integral da entidade as ações em curso no Ministério da Educação e no 
Congresso Nacional voltadas para expansão do crédito educativo. “O FIES cumpriu seu ciclo”, 
disse, assinalando que o país espera um novo FIES, com mais recursos, maior capacidade de 
absorção de alunos e financiamentos em condições mais favoráveis.  
 
Lembrou inclusive diversas propostas encaminhadas pelas entidades do ensino superior particular, 
sugerindo a criação de um Fundo Nacional de Financiamento do Ensino Superior, cuja gestão 
deveria contar com a participação do MEC, de órgãos de classe e das instituições públicas e 
privadas de ensino superior.  
 
O Fundo deveria financiar bolsas para alunos de baixa renda, com reembolso em longo prazo, de 
acordo com o desempenho profissional, ou através de ressarcimento por meio de prestação de 
serviços na área de formação do beneficiado; bolsas de iniciação científica para alunos da 
graduação e pesquisadores juniores; bolsas para desenvolvimento de projetos de pesquisa e de 
gerenciamento acadêmico-administrativo, tanto para instituições públicas, quanto para as 
privadas, seguindo critérios similares de análise.  
 
Atualmente, o FIES está beneficiando apenas 7% dos 2.091;529 alunos matriculados em 
instituições privadas. São 157.726 estudantes, dos 184.362 habilitados entre de 817.014 
inscritos. De outra forma, houve um crescimento espetacular do número de matrículas no ensino 
médio nos últimos anos, estimando-se que 82,5 % dos jovens brasileiros, na faixa dos 15 aos 18 
anos, estarão cursando o ensino médio até 2010. Esse crescimento do número de alunos no 
ensino médio vem acarretando uma forte expansão da demanda por cursos de nível superior que, 
dada a situação do país, já não pode ser mais suportada pelas universidades públicas. 
Atualmente, cerca de 70% dos alunos do ensino superior estão matriculados em instituições 
particulares.  
 
O prof. Heitor Pinto Filho assinalou que o novo FIES precisa atender 600 mil estudantes. 
“Precisamos oferecer aos estudantes carentes, matriculados nas universidades particulares, 
condições mínimas para que possam prosseguir nos seus estudos, resgatando sua própria 
cidadania”.  
 
1º Projeto  
 
Os deputados Osvaldo Biolchi (PMDB-RS), João Matos (PMDB-SC) e Àtila Lira (PFL-PI) 
apresentaram o projeto de lei que altera a lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001.  
 
Dentre as principais mudanças, cabe destacar:  
 
- aumento de 30 para 90% do percentual das loterias destinados ao FIES, representando um 
acréscimo de R$ 600 milhões, que seriam sufucientes para o atendimento de 150 mil novos 
alunos;  
 
- alteração da lei n° 8.036, permitindo a utilização de recursos do FGTS para o FIES e para o 
pagamento de dívidas dos contratos antigos do crédito educativo  
 
- ampliação do prazo de amortização para até o dobro do período de utilização do financiamento;  
 
- mudança nos critérios de distribuição de vagas;  
 
- redução dos juros de 9% para 3%;  
 



- possibilidade de abatimento de até 50% da dívida com a prestação de serviços à comunidade e 
projetos sociais do governo, como o Alfabetização de Adultos e Fome Zero;  
 
- concessão de bolsas de estudo;  
 
- as instituições de ensino não participarão mais dos riscos da operação  
 
(cinco por cento) como previsto na lei 10.260.  
 
2º Projeto  
 
Os empréstimos do Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior (Fies) poderão ser 
elevados de 70% para 100% do valor das mensalidades. É o que estabelece o Projeto de Lei 
102/03, do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS).  
 
"É cada vez maior o número das famílias que enfrentam dificuldades para honrar as mensalidades 
de seus filhos, cobradas pelas instituições de ensino superior. Para muitos jovens de origem 
humilde, a única possibilidade de se concluir um curso superior e almejar um futuro melhor está 
no financiamento público integral. O limite de 70% constitui-se em um entrave impeditivo para 
esses universitários alcançarem seu objetivo", justifica.  
 
3º Projeto  
 
O deputado José Ivo Sartori (PMDB/RS) propôs a inclusão no Programa de Recuperação Fiscal 
(Refis) dos cidadãos que estão em débito com a Caixa Econômica Federal provenientes de 
financiamento de ensino superior e de aquisição de casa própria. O parlamentar saudou as 
informações vindas do governo, de que as pessoas físicas poderão ser incluídas no Refis, de modo 
que todo cidadão possa refinanciar suas dívidas com a Previdência e com o Fisco.  
 
Sartori leva em conta o grande número de pessoas que estão em dívida com a Caixa e, mesmo 
querendo pagar, não estão obtendo êxito em seus pedidos de renegociação.  
 
Sartori entende que a questão deverá ensejar um debate mais profundo sobre o financiamento e 
posterior pagamento de mensalidades em universidades particulares por parte dos estudantes. 
Conforme o próprio Ministério da Educação já antecipou, uma parte do total de financiamentos 
poderia ser paga pelos estudantes por meio de trabalhos sociais, como dar aulas de alfabetização 
a adultos.  
 
Por sua vez, no Ministério da Educação, o ministro Cristovam Buarque já realizou a  
 
primeira reunião do Grupo de Trabalho criado para discutir o financiamento para a educação. O 
grupo, composto por especialistas de diversas entidades e técnicos do MEC, auxiliará no 
levantamento de formas de financiamento existentes nos âmbitos federal, estaduais e municipais 
e na elaboração de novas propostas sobre a questão para serem incluídas no Plano Plurianual 
2004-2007, que será enviado para o Congresso Nacional até agosto deste ano.  
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