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A menina dos
olhos do MEC
Já no primeiro ano de existência, o ProUni coloca mais de 100 mil
estudantes no ensino superior brasileiro. E o melhor, gastando a
metade do previsto

Andreia Barros •

A té desafetos do governo federal
admitem que o ProUni, progra-

ma que permite aos estudantes bra-
sileiros de baixa renda o ingresso no
ensino superior, cumpre seu objetivo
social. "Se não fosse o ProUni, não
há dúvida de que muitos dos alunos
que estão hoje na universidade não
teriam a chance de freqüentá-la", re-
conhece o senador e ex-ministro da
Educação, Cristóvam Buarque (PDT-

DF). Em um ano de existência, o pro-
grama ofereceu 112 mil bolsas inte-
grais e parciais em 1.142 Instituições
de Ensino Superior (IES) de todo o
país. E a maior porção de vagas nas
universidades já criadas em apenas
um ano. Pelas projeções do Ministé-
rio da Educação, o ProUni deve ofe-
recer ainda mais bolsas de estudo
neste ano. "O programa já concedeu
91 mil bolsas para o primeiro semes-
tre de 2006 e estão previstas cerca de
40 mil para o segundo semestre",

adianta o diretor do Departamento de
Modernização e Programas da Edu-
cação Superior do MEC, Celso Car-
neiro Ribeiro.

A menina dos olhos do governo
federal ainda pode se vangloriar em
mais um ponto: o custo reduzido. "Co-
mo um aluno nas instituições parti-
culares custa um terço de um estu-
dante nas federais, são três alunos que
podem entrar com o mesmo montan-
te de recursos, em vez de um", exem-
plifica o economista Cláudio de Moura

Marcelo, aluno de Psicologia na PUC-RS: acesso à universidade garantido pelo ProUni



APOIO:

GERDAU

Castro, especialista em educação. Se-
gundo o MEC, as bolsas foram ofere-
cidas em troca de R$ 105,6 milhões
em renúncia fiscal de tributos fede-
rais para as instituições participantes.
O valor foi apurado pela Secretaria da
Receita Federal como cerca da meta-
de do originalmente previsto. Pelos
dados, o governo arca hoje com R$ 3,7
mil por aluno nas particulares, en-
quanto nas federais o valor projetado
por aluno é de R$ 14,1 mil.

Segundo a Associação Nacional
das Universidades Particulares
(Anup), o número de instituições par-
ticipantes já aumentou para 1.232, o
que corresponde a 80% das IES bra-
sileiras. O ProUni é vantajoso tam-
bém para as universidades privadas.
Primeiro porque, com as bolsas, des-
carta-se a possibilidade de inadim-
plência, que antes do ProUni chega-
va a envolver um terço dos matricu-
lados. As instituições participantes
ainda ficam isentas do Imposto de
Renda, da CSLL (Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido), do PIS (Pro-
grama de Integração Social) e da
Cofins (Contribuição para o Progra-
ma de Integração Social). A única res-
salva que o presidente da Anup tem
a fazer é sobre a forma de avaliação
da renda familiar, que poderia ser
aperfeiçoada. "Os valores precisam
estar de acordo com a realidade de
cada região. A de São Paulo é diferen-
te da do interior ou do Nordeste", su-
gere o reitor Heitor Pinto Filho.

Porém, depois de selecionados os
alunos que se encaixam no perfil de
renda exigido pelo MEC, a escolha é
por mérito. "São beneficiados os me-
lhores candidatos dentre aqueles com
o perfil socioeconômico do programa",
informa Ribeiro.

Anseio e oportunidade - Uma pes-
quisa do Instituto Brasileiro de Análi-
ses Sociais e Econômicas (Ibase) rea-
lizada nas principais capitais do país
revelou que a educação superior é um
dos principais anseios dos jovens en-
tre 15 e 24 anos. No entanto, segun-
do o MEC, apenas 10% dos jovens
entre 18 e 24 estão na universidade

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS

O programa: O ProUni - Programa Universidade para Todos - foi criado há um
ano pelo governo federal. Possibilita o acesso de jovens de baixa renda à
educação superior por meio de concessão de bolsas de estudo integrais e
parciais em instituições privadas de educação. Em contrapartida, oferece
isenção de alguns tributos às universidades que aderem ao programa.

Ingresso: O candidato à bolsa não precisa prestar vestibular nem estar matri-
culado na instituição que pretende freqüentar. O programa beneficia candida-
tos que tenham prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Bolsas: As bolsas destinadas aos alunos podem ser integrais - para estudan-
tes que possuam renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio
- ou parciais para estudantes que possuam renda familiar por pessoa de até
três salários mínimos. Nesses casos, o governo cobre 25% da mensalidade
se ela for de até R$ 200 ou 50% se for mais alta.

Participação: Para se candidatar ao programa é necessário ser brasileiro
sem diploma de curso superior e ter cursado o ensino médio em escola
pública ou em instituição particular com bolsa integral. O ProUni destina va-
gas para portadores de deficiência e também para professor efetivo da rede
pública de ensino básico sem diploma universitário.

Instituições: O ProUni conta com 1.232 instituições participantes. A adesão é
obrigatória para as universidades filantrópicas, pois elas já possuem isen-
ção de impostos. Para as universidades particulares e instituições de ensino
sem fins lucrativos, há duas opções: o percentual de bolsas oferecido pode
ser de 10% integral ou ainda dividido entre 5% de bolsas integrais e 5%
parciais.

Fonte: Ministério da Educação

hoje. Antes do ProUni, o último cen-
so do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep) mos-
trou que existem mais de meio mi-
lhão de vagas ociosas no conjunto das
1.610 IES privadas.

O paulistano Marcelo Hernandez,
20 anos, é um dos bolsistas que apro-
veitaram a oportunidade de ocupar
essas vagas. Era o único com renda
fixa na sua família. Como operador
de telemarketing, ganhava R$ 600 e
sustentava a mãe e duas irmãs. "Às
vezes, trabalhava até de madrugada
para ganhar um pouco mais", conta.
Sem condições de se preparar para o
vestibular, Marcelo não conseguia pas-
sar nas federais. "O ProUni pra mim
foi essencial. Eu não conseguiria me
formar se não tivesse essa oportuni-

dade", comemora o estudante. A
chance veio com o resultado obtido
pelo Enem. Marcelo tinha índice para
ingressar na PUC de Curitiba e na de
Porto Alegre e decidiu pela capital
gaúcha. Hoje, cursa o primeiro perío-
do de Psicologia. "Estou morando com
um amigo da minha irmã e já come-
cei a procurar emprego", anima-se.

O Inep não traçou ainda um per-
fil dos bolsistas do ProUni, mas sabe-
se que a maioria alia trabalho e es-
tudo durante o período acadêmico.
Mesmo assim, segundo o MEC, as
universidades têm se declarado im-
pressionadas com a dedicação, quali-
dade e desempenho dos bolsistas se-
lecionados pelo programa. Pelo vis-
to, eles agarraram a chance com to-
das as forças.
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