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apresentação

O Valor Análise Setorial “Ensino Superior Privado” analisa o novo 

cenário, as tendências, os desafios e a estrutura do setor no País. O estudo está 

organizado em três partes.

Na primeira parte apresenta amplo quadro da situação recente do setor 

e sua evolução nos últimos anos, incluindo indicadores como número de 

instituições, matrículas, concluintes, docentes, vagas, ingressos, ociosidade 

e cursos, conforme dados revelados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Anísio Teixeira (Inep). Exame especial merece o segmento de 

educação tecnológica, que apresenta os maiores índices de expansão dos 

últimos anos.

O trabalho deslinda as principais tendências do setor, incluindo os 

aspectos relacionados com a consolidação do mercado, a reformulação 

curricular, o marketing educacional e a expansão das atividades comerciais e 

promocionais nos campi. 

Essas tendências são respostas a desafios impostos pelo cenário atual, 

como o declínio no ritmo de expansão, a evasão escolar, as vagas ociosas e 

a inadimplência.

Segue-se detalhada análise dos atuais critérios de avaliação dos cursos 

superiores, com destaque para o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (Enade).

O estudo discute longamente as fontes de financiamento e de crédito 

para o setor. Apresenta as estratégias financeiras, com destaque especial para 

apresentação
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as realizações em regiões de crescimento mais rápido, como Norte e Nordeste, 

além de esmiuçar os recentes movimentos de fusões e aquisições no setor.

Em relação à ajuda do governo ao setor, detalha o apoio do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o programa Reuni 

de incentivo às federais e a questão do crédito educativo, como FIES e ProUni, 

além das bolsas concedidas por entidades privadas. 

Capítulo à parte está reservado para as experiências recentes de 

implantação do chamado ensino a distância (EAD), em que se revela o 

acentuado crescimento em todos os indicadores (instituições habilitadas, 

cursos, vagas, inscritos, matrículas, ingressos e concluintes) e a importância 

dessa modalidade de ensino.

A segunda parte do estudo contempla os perfis de algumas das 

maiores instituições de ensino superior privado do País. Esses perfis incluem 

informações como histórico, infraestrutura, natureza jurídica, processo de 

seleção e financiamento que ofereça a seus alunos, além de destaque para os 

cursos de pós-graduação stricto sensu.

A terceira parte do trabalho compõe-se de um anexo com informações 

estatísticas sobre o ensino superior privado, como número de instituições 

de ensino superior por tipo, região, estado e categoria administrativa; 

matrículas nas IES por tipo, região e categoria administrativa; docentes por 

tipo, região e categoria administrativa; e alunos concluintes por tipo, região 

e categoria administrativa.
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Introdução

O setor de ensino superior privado no Brasil 
apresentou elevada taxa de expansão na presente 
década. Esse desempenho promissor foi resultado 
do atendimento a uma demanda reprimida histo-
ricamente, o que foi possível com a ampliação das 
vagas, sobretudo em instituições de ensino supe-
rior (IES) privadas. 

Soma-se a isso a decisão do governo federal de 
financiar o acesso dos mais pobres à educação su-
perior. Além disso, tem contado a adoção de alter-
nativas criativas por parte de algumas universida-
des, que tendem a se difundir para as demais, que 
aproveitam tecnologias inovadoras já disponíveis 
para o ensino, como é o caso do ensino a distância 
(EAD) via web.

o mercado cresce menos
Todavia, o setor de educação superior tem apre-

sentado evidentes sinais de perda de fôlego nos úl-
timos anos. Com efeito, segundo dados do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira 
(Inep), se, entre 1999 e 2003, o número de IES cres-
ceu 14,1% ao ano, em média, entre 2004 e 2007, a 
expansão média anual baixou para 5,2%, fechando 
o período com 2.281 instituições. E nesse universo 
destacam-se as universidades privadas: ainda con-
forme o Inep, das dez instituições com mais estu-
dantes no País em 2007, apenas três eram públicas, 
e o restante, privadas, salientando-se entre estas a 
Universidade Paulista (Unip), com 145,5 mil matrí-
culas em 2007 e 24,8 mil concluintes.

Também o número de matrículas, nos últimos 
anos, mantém uma tendência de desaceleração 
no crescimento: se, entre 2000 e 2004, verificou-se 
um incremento médio anual de 11,5%, entre 2004 

e 2007, o crescimento médio anual das matrícu-
las caiu para menos da metade (5,4%). E a queda 
teria sido ainda maior, não fossem os cursos de 
ensino a distância, de criação recente, e cujo nú-
mero de matrículas pulou de 207.206, em 2006, 
para 369.766 no ano seguinte – um salto de 78,5%. 
O mesmo se pode dizer em relação aos cursos de 
educação tecnológica, cujo número de matrículas 
aumentou de 278.727, em 2006, para 347.856 em 
2007 – com expansão de 24,8%. 

Mas, enquanto o número de instituições e ma-
trículas cresce a um ritmo menor, o número de va-
gas em cursos superiores mantém expansão con-
tínua. Em 2007, foram oferecidos 2,8 milhões de 
vagas, com incremento de 7,4% em relação ao ano 
anterior. Entre 2002 e 2007, o número de vagas 
expandiu-se a taxa média de 9,8% ao ano. Mas vale 
assinalar que, nesse período, o número de vagas 
nas entidades privadas cresceu 9,8% ao ano, em 
média, ante incremento de 2,2% das instituições 
públicas, no mesmo período. 

Segundo o Censo da Educação Superior do 
Inep, o Brasil possuía 4,88 milhões de alunos ma-
triculados em cursos de graduação presenciais em 
2007 nas instituições de ensino superior. Desse to-
tal de estudantes, 75% estão concentrados em es-
colas privadas e o restante, nas universidades pú-
blicas. Esses números demonstram a importância 
das IES privadas no mercado do ensino superior.

Meta do PNE ainda distante
Não por acaso, logo após divulgar números do 

setor, no começo de 2009, o presidente do Inep, 
Reynaldo Fernandes, disse que seria “quase im-
possível” atingir a meta estabelecida pelo Plano 

Introdução
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Nacional de Educação (PNE) de garantir uma taxa 
de atendimento do ensino superior de 30% até 
2011. Muito embora, poucos meses antes, o minis-
tro da Educação, Fernando Haddad, tivesse dito 
que a meta seria atingida “sem sobra de dúvidas”.

Para Fernandes, somente 12% a 13% dos jovens 
de 18 a 24 anos estão matriculados em cursos uni-
versitários, incluindo as vagas nas universidades 
públicas e faculdades particulares. “Para chegar em 
30%, teria de haver um crescimento muito grande 
de novos ingressantes, o que seria impossível nesse 
prazo”, afirmou em entrevista à Agência Brasil.

Crescimento da ociosidade
Em decorrência da defasagem entre o núme-

ro de vagas criadas e o de ingressos, o número 
de vagas ociosas tem crescido continuamente 
nos últimos anos. Em todo o Brasil foi registrado 
1,34 milhão de vagas ociosas em relação ao total 
de ingressos em 2007, com incremento de 13,6% 
sobre o ano anterior. Quase 98% das vagas ociosas 
em 2007 foram registradas nas IES privadas. Entre 
2002 e 2007, o número de vagas ociosas cresceu 
18,8% ao ano, em média.

A região brasileira campeã da ociosidade é a 
Norte, com 62% das vagas sem preenchimento. Em 
segundo lugar está o Centro-Oeste, com 53%. O 
Sudeste vem logo atrás, com 51%; o Sul, com 40%; 
e o Nordeste, com 37%. E só 13% dos jovens brasi-
leiros estão nos bancos universitários. 

Importância do setor
Em estudo encaminhado ao BNDES, em fe-

vereiro de 2009, o Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 
Superior no Estado de São Paulo (Semesp) revela-
va que “o setor representa 1% do PIB nacional, com 
um faturamento anual de R$ 24 bilhões, mais R$ 
1 bilhão de renda indireta, gerando 380 mil em-
pregos e uma massa salarial de R$ 16 bilhões”. O 
levantamento destacava que “o segmento propor-
ciona estudo a 75% dos alunos matriculados em 
cursos superiores no País e desenvolve em sua rede 
de instituições 27 mil projetos sociais, que aten-
dem a mais de 20 milhões de pessoas por ano”.

O documento assinalava também que “84% 
das instituições particulares em funcionamento 
no Brasil são de pequeno e médio porte (a maior 
parte tem capacidade para matricular apenas 
até 2.000 alunos) e estão estabelecidas em 566 
diferentes municípios que representam 93% dos 

municípios atendidos pelo setor”.  O estudo do 
Semesp demonstrava que essa condição ainda é 
insuficiente para o atendimento da população 
brasileira: “Apesar da expressiva presença da ini-
ciativa privada, o número de jovens entre 18 e 26 
anos sem acesso ao ensino superior em 2006 che-
gava a 20,1 milhões, uma indicação de que o siste-
ma vem atuando com uma insuficiência que não 
é coberta pelo setor público e gratuito”, concluía 
o estudo.

aquisições reforçam concentração 
A atratividade do setor de ensino superior 

privado também pode ser medida pelos recentes 
movimentos de aquisições no setor nos últimos 
meses. Só o Grupo SEB direcionou R$ 190 milhões 
em aquisições, como o colégio e sistema de ensino 
Pueri Domus, adquirido em maio de 2009, por R$ 
41 milhões.

De 2007 pra cá, a Anhanguera investiu R$ 536 
milhões em 18 aquisições. Entre elas: Unibero, 
Fênix, Fizo, Atlântico Sul, UniA, Unaes, Uniderp, 
Faplan, Facnet, Educar/Fateja, Fris, Faenac, Fabrai, 
Cesur, Fasert, Faculdade JK e FTS.

A Estácio de Sá direcionou R$ 10,28 milhões 
para a aquisição de três instituições de ensino: 
Maria Montessori de Educação e Cultura, man-
tenedora da Faculdade de Educação e Cultura 
Montessori (FAMEC); Cultura e Educação de Cotia, 
responsável pela Faculdade Associada de Cotia 
(FAAC ou Instituto de Ensino Superior de Cotia 
– IESC); e Unidade de Ensino Superior Montessori 
de Ibiúna, que controla a Faculdade Montessori de 
Ibiúna (FMI).

Já o grupo Iuni adquiriu, em março de 2008, as fa-
culdades da Unidade Primavera do Leste – Faculdade 
de Ciências Humanas e Biológicas e da Saúde 
(Unicen) em Mato Grosso, por R$ 20,5 milhões

abertura de capital como alternativa 
Além disso, cresce o número de instituições 

privadas que anunciam a abertura de capital 
para financiar suas expansões. Entre elas estão 
o Iuni (Centro-Oeste) e a Veris Educacional, que 
controla o Ibmec. Quatro grupos já têm ações ne-
gociadas na Bovespa: Anhanguera Educacional, 
Estácio Participações, Sistema Educacional 
Brasileiro (SEB/AS) e Kroton Educacional. O úl-
timo é dono das escolas e faculdades Pitágoras, 
chegou à Bolsa com 8 faculdades e passou para 
25 em 2008. 
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O grupo Anhanguera Educacional, primeiro a 
abrir seu capital, foi um dos que se anteciparam às 
mudanças do cenário. Foram três anos de prepara-
ção, com adoção de práticas de governança corpo-
rativa, antes de fazer a primeira oferta pública de 
ações, em março de 2007. Nesse período, o grupo 
contou com o apoio do Pátria Investimentos, que 
criou um fundo para captar recursos de investido-
res locais e estrangeiros. O fundo injetou, de iní-
cio, R$ 120 milhões na Anhanguera, em 2003. 

O Iuni Educacional foi criado em mar-
ço de 2008, a partir da abertura de capital da 
Universidade de Cuiabá (Unic). O Iuni unificou 
todas as instituições de ensino pertencentes ao 
grupo Unic. Desde então, o Iuni passou a publicar 
relatórios trimestrais, como fazem as empresas 
de capital aberto, sob as regras da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). 

A Kroton Educacional, outra que foi buscar re-
cursos no mercado de capitais, ingressou no ensino 

superior em 2001. Há 40 anos vinha atuando no 
ensino básico, com a marca Pitágoras. A primeira 
faculdade do grupo foi criada em Belo Horizonte. 
A abertura do capital aconteceu em julho de 2007, 
com a captação de R$ 396 milhões.

Em sua estratégia de aquisições, a Kroton tem 
como alvo escolas menores, entre mil e 4 mil alu-
nos, localizadas em cidades com grande potencial 
de crescimento. Até agora, o grupo investiu R$ 200 
milhões em 15 estabelecimentos que têm as marcas 
Pitágoras e Ined, esta para cursos de tecnologia.

A Estácio de Sá abriu seu capital em julho de 
2007 e, em menos de seis meses, a companhia 
captou cerca de R$ 500 milhões. No curto prazo, 
o objetivo da abertura de capital foi, principal-
mente, obter recursos para financiar o cresci-
mento da organização. 

O SEB efetivou a abertura de capital em ou-
tubro de 2007. Em sua oferta pública inicial de 
ações, captou R$ 255 milhões líquidos.

Introdução
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Número de instituições
De acordo com o Censo da Educação Superior 

de 2007, divulgado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), havia 
no Brasil 2.281 instituições de ensino superior 
(IES), um acréscimo de 11 instituições em relação 
ao ano de 2006 (incremento de 0,5%).

Como é possível observar no Gráfico 1, o ritmo 
de aumento do número de IES vem decrescendo 
ao longo da presente década, até praticamente es-
tagnar em 2007. Em 2006, ainda tinha sido regis-
trada uma evolução anual de 4,8% no número de 
IES. Se, entre 1999 e 2003, o número de IES cresceu 
14,1% ao ano, em média, entre 2004 e 2007, a ex-
pansão média anual caiu para 5,2%.

Na avaliação do próprio Inep, uma das possí-

veis razões dessa tendência “é a recorrente integra-
ção de instituições, por fusão ou compra, observa-
da nos últimos anos”. Mas essa desaceleração não 
teria se refletido diretamente no ritmo de cresci-
mento do número de vagas, inscritos, ingressos e 
matrículas (veja discussão adiante).

IES por número de alunos
Ainda de acordo com o censo do Inep, das 

dez instituições com mais estudantes no País em 
2007, apenas três eram públicas – duas estaduais 
e uma federal. 

A maior instituição de ensino, pelo número de 
estudantes matriculados, é a Universidade Paulista 
(Unip), cuja sede é em São Paulo. Ao todo, a univer-
sidade tinha 145,5 mil estudantes matriculados em 

Evolução recente

Fontes:	Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: universidade, centro universitário, faculdade integrada, faculdade, instituto e escola superior,
e centro de educação tecnológica e faculdade de tecnologia (CET/FaT). nota: pública e privada.
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2007, sendo 24,8 mil concluintes. A Universidade de 
São Paulo (USP), maior instituição pública de ensino 
superior, aparece apenas na sexta colocação entre as 
maiores instituições, com 49.7 mil estudantes matri-
culados e 6,7 mil concluintes (ver Tabela 1).

Ainda conforme dados do Inep, as dez maio-
res instituições de ensino superior do Brasil são 
responsáveis por 13,9% de todas as matrículas no 
País. As principais instituições de ensino por ma-
trícula estão concentradas na região Sudeste, que 
tem oito das dez maiores universidades. O Rio 
Grande do Sul e o Pará entram na lista, cada qual 
com uma instituição de ensino.

Matrículas
Em 2007, havia 4,88 milhões de alunos ma-

triculados em instituições de ensino superior, de 
acordo com dados do Inep, com crescimento de 
4,4% em relação ao ano anterior. Em comparação 
com 2004, houve um incremento de quase 700 mil 
matrículas (ver Gráfico 2).

No entanto, o número de matrículas nos últi-
mos anos mantém uma tendência de desacelera-
ção no crescimento. Em 2004, a expansão tinha 
sido de 7,12% em relação a 2003. Entre 2000 e 
2004, verificou-se um incremento médio anual 
de 11,5%, com pico de 14,8% em 2002. Já entre 

Universidade	 Localização	 Rede	 Matrículas	 Concluintes

as dez maiores universidades por matrículas – 2007   

Fonte:  Inep.

universidade Paulista São Paulo/SP Privada  145.498   24.789 

universidade Estácio de Sá rio de Janeiro/rJ Privada  116.959   17.093 

universidade nove de Julho São Paulo/SP Privada  84.398   4.573 

universidade Bandeirante de São Paulo São Paulo/SP Privada  69.074   9.385 

universidade Presidente antônio Carlos Barbacena/MG Privada  57.291   10.953 

universidade de São Paulo São Paulo/SP Pública  49.774   6.734 

universidade Salgado de oliveira São Gonçalo/rJ Privada  47.853   9.469 

universidade Luterana do Brasil Canoas/rS Privada  43.620   5.670 

universidade Estadual Paulista  São Paulo/SP Pública  32.204   5.803 

Júlio de Mesquita 

universidade Federal do Pará Belém/Pa Pública  32.092   4.557 
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2004 e 2007, o crescimento médio anual das ma-
trículas foi de 5,4%.

Cabe destacar que, ao se considerar também 
os cursos não presenciais (graduação a distân-
cia), o número de matrículas no ensino superior 
aumentou 7,5% de 2006 para 2007. Os grandes 
responsáveis por esse desenvolvimento foram os 
cursos a distância, cujo número de matrículas pu-
lou de 207,2 mil, em 2006, para 369,7 mil no ano 
seguinte – um salto de 78,5%.

Matrículas por período
Outro dado destacado pela pesquisa anual do 

Inep foi o aumento da proporção de matrículas 
em período noturno. Em 2007, o número de ma-
trículas no período diurno somou 1,9 milhão e, no 
período noturno, 3 milhões. 

O crescimento do número de alunos matricula-
dos nos cursos noturnos, em relação ao ano de 2006, 
foi de 5,7%, enquanto no período diurno foi de 2,3%. 
A maior ampliação foi observada entre as instituições 
privadas (6,0%) e entre as instituições federais (5,3%), 
enquanto os menores verificaram-se nas instituições 
públicas estaduais (2,8%) e municipais (3,6%).

Por categoria administrativa
Apesar de serem os cursos tradicionais que 

agregam o maior número de matrículas, foi na 
educação tecnológica, nos cursos voltados para a 
aplicação profissional mais imediata, que houve 
maior aumento no número de matrículas de 2006 
para 2007. 

De acordo com o Inep, o número de estudan-
tes nesse tipo de graduação passou de 278,7 mil, 
em 2006, para 347,8 mil em 2007 – com aumento 
de 24,8%. Tal acréscimo foi puxado pela iniciati-
va privada, que, em 2007, apresentou expansão 
de 29,6% em suas matrículas. Cabe destacar que 
a rede privada ainda foi responsável por oferecer 
cursos a 81,5% dos estudantes cadastrados na edu-
cação profissional superior.

Em 2007, as IES privadas receberam um total 
de 3,63 milhões de matrículas, ante um indicador 
de 3,46 milhões no ano anterior. Já as instituições 
públicas mantiveram o número de matrículas es-
tável no mesmo período, na casa de 1,2 milhão de 
estudantes  (ver Gráfico 3).

Já de acordo com dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio (PNAD), do IBGE, na 
mesma época (2007), três em cada quatro univer-
sitários (76%) estudavam em instituições privadas, 
ante 74,1% em 2005 e 75,5% em 2006. 

De acordo com a mesma fonte, entre 2006 e 
2007, as instituições privadas aumentaram seu 
número de alunos de 4,4 milhões para 4,7 milhões, 
ante 1,4 milhão para 1,5 milhão de estudantes na 
rede pública de ensino.

Segundo o IBGE, a abertura de vagas só não 
foi maior em razão da fiscalização realizada pelo 
Ministério da Educação (MEC). No mesmo período, 
as públicas ampliaram o contingente de alunos, 
de 1,4 milhão para 1,5 milhão. “Os dados indicam 
a grande participação da rede privada nas regiões 
mais ricas”, disse Adriana Beringuy, técnica do IBGE.

Evolução recente
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Ainda conforme a técnica, o aumento de va-
gas nas universidades particulares tem relação 
com a expansão do sistema de financiamento de 
mensalidades e também com a consolidação do 
Programa Universidade para Todos (ProUni).

Conforme dados do PNAD de 2008, na faixa 
etária de 18 anos ou mais a população tinha, 
em média, 7,4 anos de estudo. Aos 25 anos ou 
mais de idade o número médio de anos de es-
tudo foi calculado em 7 anos. Vale lembrar que 
esses grupos já teriam idade suficiente para ter 
concluído o ensino médio, ou seja, pelo menos 
11 anos de estudo.

Ainda conforme dados do PNAD, analisando a 
distribuição da população de dez anos ou mais de 
idade por grupos de anos de estudo, verificou-se 
que 31,6% tinham 11 anos ou mais de estudo (equi-
valente a pelo menos o ensino médio concluído). 

Do total de entrevistados pela pesquisa, 10,9% 
frequentavam curso superior (inclusive pós-gra-
duação). Desse total, 76,3% estavam matriculados 
em IES particulares e 23,7% em instituições públi-
cas. Ainda de acordo com a pesquisa, 57,1% dos 
que frequentavam cursos superiores eram mulhe-
res e 42,3% eram homens, e 39% se concentravam 
na faixa etária de 20 a 24 anos.

Concluintes
Nos últimos anos, a proporção de alunos que 

concluem o curso superior em relação aos que in-
gressam tem se mantido relativamente estável. Em 
2007, essa proporção atingiu 58,1%, com recuo de 

0,2 ponto percentual em relação ao ano anterior, 
e não muito distante do pico verificado em 2004 
(60,4%). As instituições públicas sempre mantêm 
uma proporção maior de concluintes (acima de 
60%), enquanto nas IES privadas essa proporção 
tem girado em torno de 55%.

Mas vale salientar que, enquanto a proporção 
de concluintes nas instituições federais se mantém 
relativamente estável acima de 70%, nas institui-
ções estaduais a proporção despencou de 95,9%, 
em 2004, para 63,8% em 2007, e nas municipais a 
queda foi de 79,8% para 62,4%, no mesmo período.

Em 2007, 756,7 mil estudantes concluíram o 
ensino superior no Brasil, número que é mais que 
o dobro do de 2000 (ver Gráfico 4). No entanto, 
nos últimos anos o indicador tem se estabilizado.

Docentes
A ampliação do setor privado no ensino supe-

rior, com a construção de novas unidades, aumen-
ta a demanda por docentes de forma geral nas IES. 
De acordo com dados do Inep, o País contava com 
317,04 mil funções docentes em 2007. Em relação 
ao ano anterior, houve o acréscimo de 15 mil fun-
ções docentes ou expansão de 5% (ver Gráfico 5).

Vale assinalar que o Inep considera a categoria 
“funções docentes” e não total de docentes, pois 
professores que trabalham em mais de uma ins-
tituição são declarados no censo por todas as IES 
nas quais exercem alguma função e, dessa forma, 
há a possibilidade de múltipla contagem de um 
mesmo docente.
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Qualificação
O País tem passado, nos últimos anos, por uma 

lenta, porém contínua, melhoria na qualificação 
de seu corpo docente. Em 2007, 23% do total de 
docentes (equivalente a 72,9 mil) tinha douto-
rado; 35,6%, mestrado; e 41,4%, especialização. 
Assim, verificou-se um crescimento de 4,5% nas 
funções docentes com titulação até especializa-
ção, enquanto nas de mestres foi de 3,7%. 

O maior incremento foi registrado entre dou-
tores, com 7,9% a mais do que em 2006. Decorrente 
desse aumento, o percentual de doutores em rela-
ção ao total de funções docentes no ensino supe-
rior brasileiro subiu mais de 1% no período.

Em comparação com 2002, havia 21,6% de 
doutores; 34%, de mestres; e 44,4%, de especialis-

tas. Isto porque, entre 2002 e 2007, o número de 
especialistas cresceu 5,3% ao ano em média, ante 
7,9% no número de mestres e 8,2% no de doutores. 
A Tabela 2 mostra a evolução da qualificação dos 
docentes nas IES.

Por organização acadêmica
Ainda em relação à titulação dos professores 

e pesquisadores, os dados do Inep mostram que a 
maior proporção de funções docentes com nível de 
doutorado (35%) está presente nas universidades, 
nas faculdades predominam as funções docentes 
com titulação até especialização (53%), enquanto 
nos centros universitários verifica-se um relativo 
equilíbrio nas presenças de especialistas (44,6%) e 
mestres (42,6%). As universidades respondem pelo 
maior contingente de professores, cerca de 170 mil 
em 2007, seguidas de longe pelas faculdades e ins-
titutos (89 mil docentes), como revela a Tabela 3. 

Quanto ao regime de trabalho
Com relação ao regime de trabalho, o censo de 

2007 aponta um predomínio de funções docentes 
em regime de hora-aula (41,9%). Ao se analisar as 
IES por organização acadêmica, observa-se, entre 
as faculdades, uma presença ainda maior de fun-
ções docentes com o regime hora-aula (66,1%), 
como mostra a Tabela 4. 

As universidades apresentam a menor propor-
ção de funções docentes com regime de hora-aula 
(22,7%) e a maior proporção de professores em 
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Ano	 Até	especialização	 Titulação	 Total	
	 	 Mestrado	 Doutorado

Funções docentes* nas instituições** de curso 
superior por titulação

Fontes:  MEC/InEP/dEEd. * Em exercício. ** Inclui: universidade, centro universitário, faculdade integrada, faculdade, instituto e escola 
superior, e centro de educação tecnológica e faculdade de tecnologia (CET/FaT). nota: pública e privada.

2002  101.153   77.404   49.287   227.844 

2003  110.378   89.288   54.487   254.153 

2004  121.963   98.664   58.431   279.058 

2005  124.096   105.114   63.294   292.504 

2006  125.458   108.965   67.583 302.006 

2007  131.123   112.987   72.931 317.041 
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tempo integral (55,4%), enquanto os centros uni-
versitários apresentam uma situação intermediá-
ria (55,4% no regime hora-aula).

relação aluno-docente
O indicador expresso pela razão entre número 

de alunos por função docente no ensino superior é 
semelhante em todas as regiões do Brasil, variando 
de 14,3 (região Sul) a 17,1 (região Norte), com mé-
dia aproximada de 15 alunos por docente no País, 
segundo dados do Inep. Mas é importante assinalar 
a melhoria da região Norte, que tinha 21,6 alunos 
por docente em 2002 e aproximou-se da média na-
cional, com 17,1, em 2007 (ver Tabela 5).

Vagas
Entende-se aqui por “vagas” o número total de 

novas oportunidades de ingresso no ensino supe-

rior criadas em cada período letivo e ofertadas por 
processos seletivos na graduação. Já o conceito de 
“matrículas” envolve a totalidade de alunos que se 
inscreveram nas IES para o período letivo em to-
dos os cursos e anos.

O número de vagas em cursos superiores tem 
crescido continuamente no País, na presente dé-
cada, à taxa apreciável. Em 2007, foram ofere-
cidos 2,8 milhões de vagas, com incremento de 
7,4% em relação ao ano anterior (2,63 milhões), 
como mostra o Gráfico 6. Entre 2002 e 2007, o 
número de vagas expandiu-se à taxa média de 
9,8% ao ano. 

Nas instituições federais de ensino superior 
(IFES) houve um incremento de 10.645 novas va-
gas ou 7,3% em relação a 2006. Como consequên-
cia, a quantidade de candidatos por vaga dimi-
nuiu nessas instituições.

Indicadores/Ano	 2004	 2005	 2006	 2007

Funções docentes* nas instituições de curso superior 
por titulação e organização acadêmica

Fontes:  Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Em exercício. ** Centros de educação tecnológia e faculdades de tecnologia. nota: pública e privada. 

Universidades	 	155.374		 	159.277		 	158.946		 	166.957	

  até especialização  57.770   56.036   52.238   54.141 

  Mestrado  51.004   52.719   52.836   54.330 

  doutorado  46.600   50.522   53.872   58.486 

Centros	universitários	 	32.087		 	32.630		 	34.627		 	33.791	

  até especialização  15.101   14.769   15.438   15.061 

  Mestrado  13.107   13.928   14.843   14.470 

  doutorado  3.879   3.933   4.346   4.260 

Faculdades	integradas	 	13.372		 	13.630		 	12.854		 	14.589	

  até especialização  7.374   7.045   6.680   7.512 

  Mestrado  4.856   5.322   5.027   5.691 

  doutorado  1.142   1.263   1.147   1.386 

Faculdades,	escolas	e	institutos	 	69.967		 	77.916		 	85.247		 	89.235	

  até especialização  36.951   40.998   45.332   47.841 

  Mestrado  26.889   30.039   32.593   33.841 

  doutorado  6.127   6.879   7.322   7.553 

CET/FAT**	 	8.258		 	9.051		 	10.332		 	12.469	

  até especialização  4.767   5.248   5.770   6.568 

  Mestrado  2.808   3.106   3.666   4.655 

  doutorado  683   697   896   1.246 

Total	 	279.058		 	292.504		 	302.006		 	317.041	

  até especialização  121.963   124.096   125.458   131.123 

  Mestrado  98.664   105.114   108.965   112.987 

  doutorado  58.431   63.294   67.583   72.931 
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Por categoria administrativa
Do total de vagas abertas em 2007, 88,3% 

vieram de IES privadas (2,5 milhões de vagas) e 
11,7%, de instituições públicas (329,3 mil vagas). 
O que se tem verificado é um ritmo de expansão 
das vagas maior no setor privado que no público. 

Em 2002, as particulares respondiam por 83,3% 
do total de vagas (1,5 milhão). Ou seja, em cinco 
anos, foi aberto 1 milhão de vagas nas instituições 
privadas (ver Tabela 6). 

O que acontece é que, entre 2002 e 2007, o nú-
mero de vagas nas entidades privadas aumentou 
9,8% ao ano, em média, ante expansão de 2,2% das 
instituições públicas, no mesmo período, dado 
que mostra forte expansão desse mercado.

No setor público, a expansão tem sido susten-
tada pelas instituições federais, que tinham 155 
mil vagas em 2007, 31 mil a mais que em 2002. 
As instituições estaduais tiveram um incremento 
de menos de 18 mil vagas no mesmo período, e as 
municipais ganharam 21 mil vagas. 

Por organização acadêmica
Em 2007, a maior parte das vagas (44,5%) foi 

criada em universidades (1,3 milhão, 10% mais 

Evolução recente

Indicadores/Ano	 2004	 2005	 2006	 2007

Funções docentes* nas instituições de curso superior por regime
de trabalho e organização acadêmica

Fontes:  Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Em exercício e afastados. ** Centros de educação tecnológia e faculdades de tecnologia. nota: pública e privada.

Universidades	 	165.171		 	167.969		 	168.481		 	178.128	

   Tempo integral   83.944   90.343   91.992   100.483 

   Tempo parcial   33.976   37.325   37.020   37.133 

   Horista   47.251   40.301   39.469   40.512 

Centros	universitários	 	33.305		 	34.033		 	36.024		 	35.523	

   Tempo integral   4.968   6.011   6.951   7.559 

   Tempo parcial   9.900   9.753   7.996   8.271 

   Horista   18.437   18.269   21.077   19.693 

Faculdades	integradas	 	13.911		 	14.227		 	13.429		 	15.073	

   Tempo integral   1.080   955   862   1.355 

   Tempo parcial   2.777   3.283   1.978   2.814 

   Horista   10.054   9.989   10.589   10.904 

Faculdades,	escolas	e	institutos	 	72.086		 	80.396		 	88.230		 	92.970	

   Tempo integral   8.255   8.822   9.422   10.582 

   Tempo parcial   15.620   16.649   17.332   18.979 

   Horista   48.211   54.925   61.476   63.409 

CET/FAT**	 	8.769		 	9.335		 	10.718		 	12.994	

   Tempo integral   4.014   4.349   4.621   5.839 

   Tempo parcial   1.042   644   587   1.450 

   Horista   3.713   4.342   5.510   5.705 

Total	 	293.242		 	305.960		 	316.882		 	334.688	

   Tempo integral   102.261   110.480   113.848   125.818 

   Tempo parcial   63.315   67.654   64.913   68.647 

   Horista   127.666   127.826   138.121   140.223 

T4

Ano/Região	 Brasil	 Norte	 Nordeste	 Sudeste	 Sul		 Centro-Oeste

relação de alunos por função docente nas 
instituições* de curso superior por região

Fontes:  MEC/InEP/dEEd. * Inclui: universidade, centro universitário, faculdade integrada, faculdade, instituto e escola superior, e centro 
de educação tecnológica e faculdade de tecnologia (CET/FaT). notas: pública e privada. o mesmo professor pode exercer funções docentes 
em uma ou mais instituições.

2002  15,3   21,6   15,6   14,6   15,0   16,6 

2003  15,3   22,0   15,5   14,7   14,6   16,8 

2004  14,9   19,1   14,8   14,7   14,0   16,1 

2005  15,2   18,6   14,5   15,5   14,4   15,4 

2006  15,5   18,1   15,1   15,7   14,6   15,2 

2007  15,4   17,1   14,5   16,1   14,3   14,8

T5
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que em 2006), seguidas por faculdades (1,1 mi-
lhão, com crescimento de 6,8%) e centros univer-
sitários (448,9 mil, 2,1% sobre 2006).

Mas vale observar que, entre 2002 e 2007, as 
universidades perderam quase 4 pontos percen-
tuais de participação, pois, no período, o número 
de vagas que ofereceram cresceu 8,1% ao ano em 
média. Em comparação, o número de vagas em 
centros universitários aumentou 10,6% ao ano em 
média e nas faculdades, 11,5% (ver Tabela 7).

relação candidato/vaga
O aumento do número de vagas oferecidas não 

foi acompanhado por um crescimento proporcio-

nal no número de ingressos e matrículas, resultan-
do na expansão das vagas ociosas em quase todas 
as categorias administrativas. 

Em 2007, registraram-se 5,19 milhões de can-
didatos para as vagas oferecidas, de modo que a 
relação candidato/vaga ficou em 1,8, com declínio 
de 7,2% em relação a 2006. Aliás, essa relação tem 
caído continuamente nos últimos anos. Em 2002, 
chegou a 2,8 candidatos por vaga.

A maior razão de candidatos por vagas foi obser-
vada nas IES federais, com média de 8,3 candidatos 
por vaga em todo o Brasil. Nos últimos anos é pos-
sível observar uma queda nessa concorrência em 
todas as categorias administrativas, com exceção 
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Fontes:	 Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: universidade, centro universitário, faculdade integrada, faculdade, instituto e escola superior, e centro de
educação tecnológica e faculdade de tecnologia (CET/FaT). nota: pública e privada.

Evolução do número de vagas nas instituições* de curso superior
Em mil

20072002 2003 2004 2005 2006

G6

Ano	 Pública
	 Federal	 Estadual	 Municipal	 Total	 Privada	 Total	geral
	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	(em	nº)	(em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)

Número de vagas nas instituições* de curso superior por categoria administrativa

Fontes:  Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: universidade, centro universitário, faculdade integrada, faculdade, instituto e escola superior, e centro de educação tecnológica 
e faculdade de tecnologia (CET/FaT).

2002  124.196   7,0   132.270   7,5   38.888   2,2   295.354   16,7   1.477.733   83,3   1.773.087   100,0 

2003  121.455   6,1   111.863   5,6   47.895   2,4   281.213   14,0   1.721.520   86,0   2.002.733   100,0 

2004  123.959   5,3   131.675   5,7   52.858   2,3   308.492   13,3   2.011.929   86,7   2.320.421   100,0 

2005  127.334   5,2   128.948   5,3   57.086   2,3   313.368   12,9   2.122.619   87,1   2.435.987   100,0 

2006  144.445   5,5   125.871   4,8   60.789   2,3   331.105   12,6   2.298.493   87,4   2.629.598   100,0 

2007  155.040   5,5   113.731   4,0   60.489   2,1   329.260   11,7   2.494.682   88,3   2.823.942   100,0

T6
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das IES estaduais. Isso se deve, principalmente, ao 
aumento no número de vagas ofertadas nos últimos 
anos. Nas municipais, a relação candidato/vaga caiu 
de 2, em 2002, para 1,3 em 2007, e nas IES privadas, 
de 1,6 para 1,2, no mesmo período (ver Tabela 8).

alunos ingressantes
Confirmando a tendência de desenvolvimento 

do setor nos últimos anos, o censo da educação su-
perior de 2007 registrou o ingresso de 1,48 milhão 
de alunos, com crescimento de 2,3% em relação a 
2006. Entre 2002 e 2007, o número de ingressos 
apresentou um incremento médio anual de 4,2%. 
A evolução do contingente de alunos ingressantes 
é mostrada no Gráfico 7.

Por categoria administrativa
As IES privadas foram responsáveis por 79,8% 

desses ingressantes (1,2 milhão) em 2007. Entre 
2002 e 2007, a expansão nas privadas foi de 5,1% 

ao ano em média. Entre as IES públicas, 
observou-se uma diminuição de 6,5% no 
número de ingressantes nas instituições 
estaduais e de 2,6% nas municipais em re-
lação ao ano anterior. Aliás, com exceção 
de 2004, o número de ingressos nas IES 
estaduais tem caído continuamente. Já nas 
municipais, o fenômeno pode ser observa-
do em 2007 e 2006.

Contudo, as IES federais registraram in-
cremento de 6,8% no número de ingressos 
em relação a 2006 e, pela primeira vez nos 
anos analisados, passaram a representar 
mais da metade (50,8%) dos ingressos em 
instituições públicas (ver Tabela 9).

Por organização acadêmica
Em 2007, houve aumento percentual no 

número de ingressos em relação ao ano an-
terior, da ordem de 4,7% nas universidades 

Evolução recente

Ano	 Universidades	 Centros	universitários	 Faculdades	 Total	
	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)

Número de vagas nas instituições de curso superior por organização 
acadêmica

Fontes:  Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. nota: pública e privada.

2002  851.764   48,0   271.564   15,3   649.759   36,6   1.773.087   100,0 

2003  889.145   44,4   302.458   15,1   811.130   40,5   2.002.733   100,0 

2004  1.028.931   44,3   379.622   16,4   911.868   39,3   2.320.421   100,0 

2005  1.074.796   44,1   400.068   16,4   961.123   39,5   2.435.987   100,0 

2006  1.141.465   43,4   439.753   16,7   1.048.380   39,9   2.629.598   100,0 

2007  1.255.858   44,5   448.873   15,9   1.119.211   39,6   2.823.942   100,0 

T7

Ano	 Pública
	 Federal	 Estadual	 Municipal	 Privada	 Total	geral

relação candidatos/vaga nas instituições* de curso superior
por categoria administrativa

Fontes:  MEC/InEP/dEEd. * Inclui: universidade, centro universitário, faculdade integrada, faculdade, instituto e escola superior, e centro de educação tecnológica e faculdade de tecnologia (CET/FaT).

2002  9,9   9,9   2,0   1,6   2,8 

2003  10,5   9,1   1,7   1,5   2,4 

2004  10,4   8,0   1,6   1,3   2,2 

2005  10,0   7,4   1,5   1,3   2,1 

2006  8,9   7,8   1,4   1,2   2,0 

2007  8,3   8,1   1,3   1,2   1,8 
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e de 5% nas faculdades. Enquanto isso, no mesmo 
período, os centros universitários registraram uma 
diminuição de mais de 10% de ingressos.

Ao se analisar os últimos seis levantamentos 
do Inep (2002 a 2007), as faculdades vêm crescen-
do proporcionalmente mais que as universidades 
em número de alunos ingressantes, como mostra 
a Tabela 10.

Descompasso vagas/ingresso
Em consequência da defasagem entre o nú-

mero de vagas criadas e o de ingressos, o número 
de vagas ociosas tem crescido continuamente nos 
últimos anos.

Em todo o Brasil foi registrado 1,34 milhão 
vagas ociosas em relação ao total de ingressos 
em 2007, com incremento de 13,6% sobre o ano 
anterior. Entre 2002 e 2007, o número de vagas 
ociosas cresceu 18,8% ao ano em média (ver 
Gráfico 8).

Segundo o Inep, o número total de vagas 
criado foi muito acima do número de alunos 
que ingressaram na graduação. As instituições 
privadas apostaram de forma exagerada no au-
mento da demanda. 

De acordo com o professor e assessor pedagó-
gico Samuel José Casarin, esse quadro revelado 
pelo Censo 2007 mostra uma situação preocupan-
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Fontes:	Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: universidade, centro universitário, faculdade integrada, faculdade, instituto e escola superior, e centro de
educação tecnológica e faculdade de tecnologia (CET/FaT). nota: pública e privada.

Evolução do número de ingressantes nas instituições* de curso superior
Em mil

2003 2004 2005 2006 20072002

G7

Ano	 Pública
	 Federal	 Estadual	 Municipal	 Total	 Privada	 Total	geral
	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	(em	nº)	(em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)

Número de ingressantes nas instituições* de curso superior por categoria administrativa

Fontes:  Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: universidade, centro universitário, faculdade integrada, faculdade, instituto e escola superior, e centro de educação tecnológica 
e faculdade de tecnologia (CET/FaT).

2002  122.491   10,2   125.499   10,4   32.501   2,7   280.491   23,3   924.649   76,7   1.205.140   100,0 

2003  120.562   9,5   108.778   8,6   37.741   3,0   267.081   21,1   995.873   78,9   1.262.954   100,0 

2004  122.899   9,4   125.453   9,6   38.890   3,0   287.242   22,0   1.015.868   78,0   1.303.110   100,0 

2005  125.375   9,0   122.705   8,8   40.601   2,9   288.681   20,7   1.108.600   79,3   1.397.281   100,0 

2006  141.989   9,8   117.299   8,1   38.119   2,6   297.407   20,5   1.151.102   79,5   1.448.509   100,0 

2007  151.640   10,2   109.720   7,4   37.131   2,5   298.491   20,1   1.183.464   79,9   1.481.955   100,0 

T9
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te quando associado à crise econômico-financeira 
O excesso de vagas ociosas, por si só, traz prejuízos 
significativos para as instituições de ensino, tanto 
financeiros como de imagem, pois uma IES que 
oferece um curso que não consegue formar turma 
tem sua qualidade questionada. Some-se a esses 
fatores índices de inadimplência que tendem a 
aumentar com o avanço das crises.

Por categoria administrativa
Quase 98% das vagas ociosas em 2007 foram 

registradas nas IES privadas (Tabela 11). Entre 
as instituições públicas, o crescimento tem sido 
maior nas federais, cujo número de vagas ociosas 

saltou de 893, em 2003, para 3,4 mil em 2007. Nas 
estaduais, o número de vagas ociosas caiu de 8,6 
mil para 4 mil em 2007, enquanto nas municipais 
cresceu 3% em relação a 2006.

Por organização acadêmica
O maior aumento no número de vagas ociosas 

em 2007 ocorreu nas universidades – cerca de 80 
mil, com incremento de 17,9% em relação a 2006. 
Nas faculdades, foram 45 mil vagas ociosas (cres-
cimento de 8,6%) e, nos centros universitários, 34 
mil (16,7% a mais que em 2006). A Tabela 12 mos-
tra a expansão das vagas ociosas por tipo de orga-
nização acadêmica.

Ano	 Universidades	 Centros	universitários	 Faculdades	 Total	
	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)

Número de ingressantes nas instituições de curso superior por 
organização acadêmica

Fontes:  Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. nota: pública e privada.

2002  628.947   52,2   168.200   14,0   407.993   33,9   1.205.140	  100,0 

2003  621.727   49,2   173.035   13,7   468.192   37,1   1.262.954   100,0 

2004  640.782   49,2   202.085   15,5   460.243   35,3   1.303.110   100,0 

2005  675.581   48,3   220.911   15,8   500.789   35,8   1.397.281   100,0 

2006  681.645   47,1   237.413   16,4   529.451   36,6   1.448.509   100,0 

2007  713.595   48,2   212.647   14,3   555.713   37,5   1.481.955   100,0 

T10

Evolução recente
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Evolução do número de vagas ociosas nas instituições* de curso superior
Em mil
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Ano	 Universidades	 Centros	universitários	 Faculdades	 Total	
	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)

Número de vagas ociosas nas instituições de curso superior por 
organização acadêmica

Fontes:  Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. nota: pública e privada.

2002  222.817   39,2   103.364   18,2   241.766   42,6   567.947		 	100,0 

2003  267.418   36,1   129.423   17,5   342.938   46,4   739.779		 	100,0 

2004  388.149   38,2   177.537   17,5   451.625   44,4   1.017.311		 	100,0 

2005  399.215   38,4   179.157   17,2   460.334   44,3   1.038.706		 	100,0 

2006  459.820   38,9   202.340   17,1   518.929   43,9   1.181.089		 	100,0 

2007  542.263   40,4   236.226   17,6   563.498   42,0   1.341.987		 	100,0

T12

Ano	 Pública
	 Federal	 Estadual	 Municipal	 Total	 Privada	 Total	geral
	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	(em	nº)	(em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)

Número de vagas ociosas nas instituições* de curso superior por categoria 
administrativa

Fontes:  Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: universidade, centro universitário, faculdade integrada, faculdade, instituto e escola superior, e centro de educação tecnológica 
e faculdade de  tecnologia (CET/FaT).

2002  1.705   0,3   6.771   1,2   6.387   1,1   14.863   2,6   553.084   97,4   567.947		 	100,0 

2003  893   0,1   3.085   0,4   10.154   1,4   14.132   1,9   725.647   98,1   739.779		 	100,0 

2004  1.060   0,1   6.222   0,6   13.968   1,4   21.250   2,1   996.061   97,9   1.017.311		 	100,0 

2005  1.959   0,2   6.243   0,6   16.485   1,6   24.687   2,4   1.014.019   97,6   1.038.706		 	100,0 

2006  2.456   0,2   8.572   0,7   22.670   1,9   33.698   2,9   1.147.391   97,1   1.181.089		 	100,0 

2007  3.400   0,3   4.011   0,3   23.358   1,7   30.769   2,3   1.311.218   97,7   1.341.987		 	100,0

T11

Evolução recente
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Apesar do crescimento contínuo, tem-se verifi-
cado nos últimos anos uma desaceleração na ofer-
ta de cursos pelas Instituições de Ensino Superior 
(IES). O número de cursos presenciais oferecidos 
pelas IES atingiu 23,5 mil em 2007, de acordo 
com dados do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), com crescimento 
de 6,3% em relação ao ano anterior. 

Entre 2002 e 2003, por exemplo, o avanço ti-
nha sido de 14,3% e, no ano seguinte, de 13,3%. 
De todo modo, entre 2002 e 2007, a oferta de cur-
sos apresentou um expressivo incremento médio 
anual de 10,3% (ver Gráfico 9).

ampliação do leque
Ainda em 2007, 72% dos cursos presen-

ciais foram oferecidos pelas IES privadas (um 
total de 16,89 mil cursos, 8,6% a mais que em 
2006). Aqui também se verifica uma desace-
leração no crescimento da oferta de cursos, 
embora desde 2002 a oferta entre as privadas 
tenha evoluído à expressiva taxa de 13,1% ao 
ano em média. 

Por outro lado, em 2007, as instituições fe-
derais de ensino superior apresentaram o maior 
avanço percentual (8,8%) no número de cursos em 
relação a 2006.

Aliás, o crescimento na oferta de cursos tem 
sido verificado em todas as categorias administra-
tivas de IES, exceto entre as estaduais, cuja oferta 
caiu de 3,29 mil, em 2004, para 2,94 mil em 2007 
(ver Tabela 13).
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Distribuição geográfica
Quase metade dos cursos é oferecida nos esta-

dos do Sudeste, acompanhando a concentração 
das IES na região. Em 2007, o Sudeste respondia 
por 47% ou 11,09 mil cursos (ver Tabela 14). A re-
gião também concentra grande parte do cresci-
mento do leque de cursos.

O menor incremento no número de cursos se 
deu na região Nordeste (0,5%), embora outras re-

Ano	 Pública
	 Federal	 Estadual	 Municipal	 Total	 Privada	 Total	geral
	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	(em	nº)	(em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)

Número de cursos presenciais nas instituições* de curso superior 
por categoria administrativa

Fontes:  Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: universidade, centro universitário, faculdade integrada, faculdade, instituto e escola superior, e centro de educação  
tecnológica e faculdade de tecnologia (CET/FaT).

2002  2.316   16,1   2.556   17,8   380   2,6   5.252   36,5   9.147   63,5   14.399		 	100,0 

2003  2.392   14,5   2.788   16,9   482   2,9   5.662   34,4   10.791   65,6   16.453		 	100,0 

2004  2.450   13,1   3.294   17,7   518   2,8   6.262   33,6   12.382   66,4   18.644		 	100,0 

2005  2.449   12,0   3.171   15,5   571   2,8   6.191   30,3   14.216   69,7   20.407		 	100,0 

2006  2.785   12,6   3.188   14,4   576   2,6   6.549   29,6   15.552   70,4   22.101		 	100,0 

2007  3.030   12,9   2.943   12,5   623   2,7   6.596   28,1   16.892   71,9   23.488		 	100,0 

T13

giões com baixo percentual de cobertura do ensi-
no superior tenham apresentado expansão acima 
da média brasileira, casos da região Norte (8,7%) e 
Centro-Oeste (7,2%).

Distribuição por organização acadêmica
As universidades continuam responsáveis pela 

maior parte dos cursos ofertados. Em 2007, foram 
11,9 mil, o equivalente a 50,1% do total. No entanto, 

Região/Ano	 2002		 	 2003		 	 2004	
	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)

Número de cursos presenciais nas instituições* de curso superior por 
região

Fontes:  Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: universidade, centro universitário, faculdade integrada, faculdade, instituto e escola superior, e centro de 
educação tecnológica e faculdade de tecnologia (CET/FaT). nota: pública e privada.

norte  1.200   8,3   1.306   7,9   1.527   8,2 

nordeste  2.514   17,5   2.927   17,8   3.318   17,8 

Sudeste  6.341   44,0   7.394   44,9   8.545   45,8 

Sul  2.949   20,5   3.252   19,8   3.561   19,1 

Centro-oeste  1.395   9,7   1.574   9,6   1.693   9,1 

Brasil	 	14.399		 	100,0		 	16.453		 	100,0		 	18.644		 	100,0	

Região/Ano	 2005		 	 2006		 	 2007		
	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)

norte  1.482   7,3   1.649   7,5   1.792   7,6 

nordeste  3.560   17,4   3.944   17,8   3.964   16,9 

Sudeste  9.549   46,8   10.341   46,8   11.090   47,2 

Sul  3.893   19,1   4.141   18,7   4.472   19,0 

Centro-oeste  1.923   9,4   2.026   9,2   2.171   9,2 

Brasil	 	20.407		 	100,0		 	22.101		 	100,0		 	23.488		 	100,0	
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é entre as faculdades que se encontra a maior taxa 
de crescimento na oferta de curso – 10,7% em 2007 
(ver Tabela 15).

Concentração de cursos
Ainda de acordo com dados do Inep, apenas 

seis cursos são responsáveis por mais da metade 
de todas as matrículas no ensino superior. São eles 
administração, direito, pedagogia, engenharia, 
comunicação social e enfermagem, que abrangem 
51,2% de todos os universitários. O restante dos 
universitários ficou dividido em outros 77 tipos 
de graduações.

Dos 4,8 milhões de matriculados em 2007, 
798,75 mil cursavam a graduação de administra-
ção, o curso com mais estudantes do País, o equi-
valente a 16,4% de todas as matrículas.

O curso de medicina aparece apenas na 16ª co-
locação entre as áreas com mais matrículas, 79,24 
mil matriculados em 2007, o que corresponde a 
1,6% do total de estudantes do ensino superior na-
quele ano.  

Novos cursos
O contínuo crescimento no número de cursos 

sempre traz o temor de que a quantidade acabará 
comprometendo a qualidade, sobretudo em áreas 
sensíveis como medicina e direito. Em entrevis-
ta, no começo de 2009, a secretária de Educação 
Superior do Ministério da Educação (MEC), Maria 
Paula Dallari Bucci, informou que o Ministério 
estava avaliando 21 faculdades particulares que 
queriam ter graduação em medicina ou direito.

Em sua avaliação, ainda há espaço para expan-
dir o ensino superior. “A ideia de que há excesso 
de faculdades no Brasil é falsa”, disse, lembrando 

que a meta do PDE (Plano Nacional da Educação) 
é ter, até 2011, 30% dos jovens de 18 a 24 anos ma-
triculados no ensino superior. “Em 2006, o censo 
mostrou que só tínhamos 12%. Então ainda é pre-
ciso aumentar as vagas”, declarou.

Enfatizou também a preocupação do 
Ministério com a qualidade dos novos cursos: “O 
que a gente não pode aceitar mais é o aluno ficar 
três, quatro anos, num curso e não ser aprovado 
na OAB, não conseguir trabalho”. Segundo a se-
cretária, o Ministério “vai assegurar a qualidade 
daqueles que abrirem”. “Estamos acabando com 
cursos ruins e vamos dar espaço para os bons.”

Bucci admitiu que, até há pouco tempo, o pro-
cesso de autorização de novos cursos era desorga-
nizado. “Os critérios eram pouco claros. O MEC fez 
uma reforma do marco regulatório da Educação. 
Desde 2006, o processo está mais transparente. Há 
instrumentos de avaliação com critérios objetivos 
e rigorosos.” 

Ela informou que, desde 2007, todos os cursos 
são avaliados de três em três anos. “Nesse período, 
todos os cursos do Brasil serão analisados por ins-
trumentos como o Enade. Quando identificamos 
um problema, a instituição tem prazo de até um 
ano para corrigi-lo, se não, terá de fechar.”

Cursos tecnológicos
Apesar de a maioria dos alunos ainda esco-

lher carreiras tradicionais, os cursos de educação 
tecnológica têm apresentado um crescimento 
mais acentuado nos últimos anos. Isto indica uma 
maior preferência por cursos que são mais volta-
dos ao mercado de trabalho. De acordo com dados 
do Inep, de apenas 636 cursos oferecidos em 2002, 
passaram a 3,70 mil em 2007.

Cursos

Ano	 Universidades	 Centros	universitários	 Faculdades	 Total	
	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)	 (em	nº)	 (em	part.%)

Número de cursos presenciais nas instituições de curso superior por 
organização acadêmica

Fontes:  Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. nota: pública e privada.

2002  8.486   58,9   1.413   9,8   4.500   31,3   14.399		 	100,0 

2003  9.396   57,1   1.618   9,8   5.439   33,1   16.453		 	100,0 

2004  10.475   56,2   2.134   11,4   6.035   32,4   18.644		 	100,0 

2005  10.892   53,4   2.542   12,5   6.973   34,2   20.407		 	100,0 

2006  11.552   52,3   2.717   12,3   7.832   35,4   22.101		 	100,0 

2007  11.936   50,8   2.880   12,3   8.672   36,9   23.488		 	100,0
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O aumento nos indicadores da educação tecno-
lógica será ainda maior nos próximos levantamen-
tos, pois o censo de 2007 não reflete ainda o plano 
de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (Reuni), que prevê uma oferta maior de 
vagas nas federais, apontou Reynaldo Fernandes, 
presidente do Inep,.

Crescimento das vagas
Em 2007 foram oferecidas 394,1 mil vagas nos 

cursos de educação tecnológica, registrando um 
acréscimo de 23,6% em relação a 2006, segundo 
dados do Inep. Entre 2003 e 2007, o número de 
alunos mais que triplicou. 

As IES privadas são responsáveis por mais de 
90% dessa oferta. Além disso, apresentaram taxa de 
incremento acima de 20% nos últimos anos. Entre 
2003 e 2007, o número de alunos em cursos tec-
nológicos na rede privada cresceu mais que 400%. 
Entre as IES públicas, destacam-se as federais, com 
12,2 mil vagas em 2007, 9,3 mil das estaduais e 3,2 
mil das municipais.

Segundo a organização acadêmica, é possível 
observar que a oferta desse tipo de vaga em ensino 
superior registra expressivo crescimento em todas 
as modalidades. As vagas nas Faculdades ainda 
são preponderantes e representaram 42,8% do 
total de vagas da educação tecnológica em 2007 
(168,6 mil). No entanto, as universidades são as 
que apresentaram maior expansão na oferta de 
vagas em educação tecnológica. Foram mais de 
42 mil novas vagas em 2007 e um crescimento de 
36,6% em relação a 2006.

Inscritos
Em 2007, o número total de inscritos apresen-

tou um incremento de 21% no Brasil (509,7 mil), 
mantendo elevada taxa de progressão nos últimos 
anos. Destaque para as IES privadas, onde a evolu-
ção foi de 26,5% (ante 16% nas estaduais, 3,3% nas 
federais e declínio de 8,8% nas municipais). 

Apesar desse aumento, o número de inscritos 
foi menor que a metade do número de vagas ofe-
recidas no mesmo período. A maior concorrência 
foi encontrada entre as instituições estaduais, com 
cerca de sete inscritos para cada vaga.

Matrículas
Os dados do Inep registraram 347,85 mil ma-

trículas nesse tipo de ensino em 2007, correspon-
dendo a um aumento de 24,8% em relação ao ano 
anterior. O maior número de matrículas, 283,63 
mil, foi encontrado nas instituições privadas, se-
guidas pelas IES federais, com 34,71 mil, e pelas 
estaduais e municipais, com 24,92 mil e 4,58 mil 
matrículas, respectivamente.

Ainda com relação às matrículas, as faculdades, 
com 158,77 mil, e as universidades, com 141,71 
mil, dividem a maior parte do total de matrículas 
na educação tecnológica. Os centros universitá-
rios registraram 47,36 mil matrículas em 2007. O 
maior crescimento no número de matrículas foi 
apresentado pelas universidades (35,5%) e facul-
dades (20,1%), enquanto os centros universitários 
apresentaram uma elevação de 12,9%.

Ingressantes
O número de alunos ingressantes em cursos tec-

nológicos atingiu 188,3 mil em 2007, com aumento 
de 20,1% sobre 2006. Destaque-se que, em todas as 
categorias administrativas, foi registrado evolução no 
número de ingressantes, com exceção das IES munici-
pais que apresentaram um decréscimo de 20,1% em 
relação ao número de ingressos do ano anterior.

Assim, enquanto o número de ingressantes 
nas graduações presenciais em 2007 registrou au-
mento de 23% em relação a 2002, a quantidade de 
alunos que entrou na educação tecnológica cres-
ceu 390% no mesmo período, passando de 38,38 
mil para 188,34 mil.

Concluintes
O número de concluintes nos cursos de edu-

cação tecnológica também aumentou entre 2006 
e 2007, quando foram registrados 70,66 mil con-
cluintes, ou seja, 30% de expansão no período. 
Embora com pouca representativa no conjunto, 
o número de concluintes nas IES municipais mais 
que dobrou em relação a 2006.

As universidades apresentaram o maior per-
centual de incremento no número de concluintes 
(61%), seguidas pelos centros universitários (19%) 
e faculdades (11,2%).

Cursos
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Expansão em declínio
Na opinião de vários especialistas, o pequeno 

crescimento no número de instituições verificado 
em 2007 é reflexo da própria dinâmica do merca-
do do ensino privado. O consultor Carlos Monteiro 
lembra ainda que o aumento no número de matrí-
culas também foi um dos menores já registrados. 
“Isso só vai mudar se forem criados mais mecanis-
mos de financiamento, pois o motor desse merca-
do é a classe C e não as classes A e B.”

Segundo Hermes Ferreira Figueiredo, presiden-
te do Sindicato das Entidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de 
São Paulo (Semesp), os dados do último censo do 
Inep indicam que o setor privado estaria em crise. 
“Tensão ocasionada principalmente pela abertura 
demasiada e sem planejamento das instituições 
privadas”, comenta Figueiredo. Como argumento, 
ele cita o índice de vagas ociosas no sistema particu-
lar. O censo relevou que, dos 2,21 milhões de vagas 
oferecidas pelas instituições privadas nos vestibu-
lares de 2007, 51,2% – ou 1,13 milhão de vagas – não 
foram preenchidas. “A demanda é muito inferior à 
oferta. O mercado está saturado”, garante ele.

Para Figueiredo, a recente desaceleração no 
setor deve-se à saturação do mercado e à falta de 
mais alternativas para o financiamento estudantil. 
“Até 2003, o setor cresceu em ritmo acentuado em 
virtude da demanda reprimida das classes A e B. 
Com o atendimento da demanda das classes A e B, 
o caminho para o segmento continuar evoluindo 
tem sido por meio dos alunos oriundos das classes 
C e D”, explicou. 

No entanto, segundo Figueiredo, “a falta de 
poder aquisitivo desse público dificulta o ingresso 

no ensino superior, gerando estagnação do mer-
cado. Por isso, seria preciso ampliar as políticas de 
acesso ao ensino superior”, explicou.

Com efeito, segundo dados da pesquisa PNAD, 
do IBGE, dos 56,3 milhões de estudantes de 4 anos 
ou mais registrados em 2007, 10,9% estavam cur-
sando o ensino superior, o equivalente a 6,14 mi-
lhões de alunos.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o número 
de estudantes no ensino superior cresceu 4,3% em 
2007 – comportamento já observado em 2006, cuja 
taxa de incremento em relação a 2005 foi de 13,2%. 

Para Figueiredo, mesmo se houver um aumento 
no número de egressos do ensino médio causado 
pelos esforços de universalizar e tornar obrigató-
rio esse nível de ensino, as instituições já existentes 
têm capacidade para absorver a demanda. 

O presidente do Inep, Reynaldo Fernandes, 
afirmou ser “quase impossível” atingir a meta de-
terminada pelo PNE (Plano Nacional de Educação) 
que garante a ampliação para 30%, até 2011, da 
taxa de atendimento no ensino superior, de acor-
do com a Agência Brasil.

Segundo ele, essa meta precisa ser revista. 
“Para chegar em 30% teria de haver um cresci-
mento muito grande de novos ingressantes, o que 
seria impossível nesse prazo”, disse. Essa taxa de 
atendimento é calculada pela proporção de jo-
vens de 18 a 24 anos que estão matriculados no 
ensino superior tanto em universidades públicas 
quanto privadas sobre o total da população dessa 
faixa etária.

Para Fernandes, os dados das vagas ociosas 
precisam ser analisados com cuidado porque 
geralmente são superestimados. “A instituição 

Cenário atual

Cenário atual
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solicita certo número de vagas no momento da 
autorização, mas não necessariamente essas vagas 
significam que há salas e professores ociosos. Pode 
ser que ela [instituição] pediu esse número de va-
gas para uma expansão futura”, aponta.

Já para o secretário-executivo do Fórum das 
Entidades Representativas do Ensino Superior 
Particular, Gabriel Mario Rodrigues, a desacelera-
ção no setor não indica crise, mas a consolidação 
do setor privado no sistema educacional. Ou seja, 
nada mais do que a adequação da oferta à de-
manda. “A redução do crescimento é natural em 
qualquer setor econômico na medida em que seu 
desenvolvimento se enquadra às necessidades do 
mercado”, acredita. Ainda segundo o executivo, a 
quantidade de estudantes oriundos das classes A 
e B diminuiu, o que reflete a redução da demanda 
do setor privado. 

Rodrigues apresenta dados sobre a existência 
de 18 milhões de jovens brasileiros fora da uni-
versidade. Ainda segundo ele, “mercado existe, o 
que falta são condições econômicas, já que esse 
mercado está concentrado nas classes de menor 
poder aquisitivo”.

Na opinião do executivo, a consolidação do 
setor vai levar em consideração o preço e, prin-
cipalmente, a qualidade do ensino. “Apenas as 
instituições que mantiverem boa infraestrutura, 
corpo docente qualificado, tradição e equilíbrio 
financeiro vão sobreviver a esse processo”, acre-
dita Rodrigues. Já Figueiredo do Semesp acredita 
que a acomodação do setor não será ruim. “A de-
manda continuará atendida pelas instituições que 
permanecerem no sistema, mas isso não deve ser 
interpretado como reserva de mercado”, avalia.

Evasão escolar 
De acordo com dados de um estudo mais recen-

te do Semesp, divulgados em junho de 2009, 134 mil 
estudantes desistiram do ensino superior privado 
em 2007. O número equivale a mais de um quinto 
dos 663 mil alunos matriculados naquele ano.

A taxa de evasão nas faculdades privadas da 
região metropolitana de São Paulo cresceu 40% e 
atingiu o recorde de 20,21% em 2007. Em 2006, a 
taxa foi de 14,4%, menor que a de 2005 (16,6%).

O levantamento demonstrou também cresci-
mento de 18,89% no número de ingressantes no en-
sino superior particular na Grande São Paulo. Foram 
262,8 mil calouros. No interior, a elevação foi de ape-
nas 4,37%, com 170,5 mil novas matrículas.

No total de estudantes matriculados, a região 
metropolitana apresentou incremento de 9,64%. 
No interior, a expansão foi de 3,13%. Os três cur-
sos mais procurados em número de matrículas 
na Grande São Paulo foram os de administração 
(106,4 mil), direito (59,5 mil) e comunicação so-
cial – redação e conteúdo (38,8 mil).

Na análise do Semesp, o aumento da inclusão 
de alunos das classes C e D, com mais dificuldades 
financeiras para se manter nos cursos, justifica a 
elevação da evasão. “O ensino superior cresceu 
muito nos últimos dez anos, principalmente por 
conta do ensino privado. Nessa época havia uma 
demanda reprimida muito grande, principalmen-
te das classes A e B. A partir do momento que o 
setor começa a se expandir, essas classes foram 
sendo atendidas, só que o nível de progressão con-
tinuou o mesmo”, explica o diretor-executivo do 
sindicato, Rodrigo Capelato.

Outro fator que contribui para o não preenchi-
mento das vagas, na opinião de Capelato, é o perfil 
do aluno que frequenta cursos privados. “A maior 
parte das vagas do ensino privado é ocupada à 
noite, porque o perfil do aluno é de pessoas que 
trabalham. Se você olhar só os números do notur-
no, quase não há ociosidade e de dia você tem uma 
ociosidade enorme”, analisa.

Para Capelato, as instituições só começaram a 
entender como lidar com um público de baixa ren-
da recentemente, por meio de mensalidades baratas. 
Acredita que é preciso ampliar as políticas de acesso 
ao ensino superior por meio dessas instituições pri-
vadas, para dar conta da grande demanda. “É mais 
racional preencher essas vagas ociosas da rede priva-
da do que abrir novas vagas nas federais.”

Pesquisador do Instituto Lobo, Oscar Hipólito 
afirma que não há uma única explicação para o 
aumento da evasão. “Os estudos apontam que, em 
geral, o aluno que desiste não gosta do curso, da 
instituição ou teve problemas financeiros.”

Para o presidente do Conselho de Reitores 
das Universidades Brasileiras (Crub), Gilberto 
Gonçalves Garcia, “a ociosidade de vagas não é ca-
racterística apenas das instituições privadas. Pela 
primeira vez na história, é possível ver instituições 
públicas que divulgam segundas, terceiras e até 
quartas chamadas no vestibular”, afirma.

Estratégias para conter a evasão
Entre as entidades de educação privada, aque-

las com fins lucrativos são ainda mais sensíveis à 



Valor análise setorial ��EnSIno SuPErIor PrIvado

questão da evasão, pois o resultado final do balan-
ço pode ser diretamente afetado. A Anhanguera 
faz uma conta para medir o quanto ganha se 
contiver a saída de estudantes. Sobre uma base de 
100 mil alunos que pagam R$ 400 por mês, con-
ter a evasão de 1% deles evita uma perda de R$ 4,8 
milhões num ano. “Como a estrutura de custos 
é quase toda fixa e já leva em conta uma evasão, 
cada vez que se evita uma perda de alunos há um 
ganho sobre a margem de lucro”, diz José Augusto 
Teixeira, diretor de planejamento e relações com 
investidores da Anhanguera. 

A grande questão que se coloca, portanto, é 
como conter a evasão. As instituições de ensino 
devem fazer um levantamento profundo para ma-
pear as causas que levam ao abandono do curso 
superior. Swinda Salazar-Piquemal, diretora geral 
da Sungard Higher Education, empresa america-
na que desenvolve softwares e presta consultoria 
para instituições de ensino superior, afirma que 
há quase sempre duas causas que explicam a eva-
são. A primeira é bem visível: dificuldade financei-
ra por parte do aluno, que deixa de pagar mensali-
dade, acumula dívida e então deixa a universidade 
ou é desligado por ela – no Brasil, as instituições 
de ensino podem rescindir o contrato com alunos 
inadimplentes ao fim de cada semestre.

A outra origem da evasão, segundo ela, é a 
falta de preparação para a vida universitária. “Em 
muitas sociedades latino-americanas, o ensino bá-
sico e o médio não preparam o estudante para o 
ritmo e responsabilidade da graduação”, diz. Mas 
as instituições de ensino também têm uma grande 
parcela de responsabilidade. Por falta de gestão e 
informações organizadas, diz Swinda, muitas de-
las erram na escolha dos cursos oferecidos, têm 
pouco controle sobre seus custos e não conse-
guem detectar o problema dos estudantes – seja 
ele financeiro ou acadêmico – a tempo de resolvê-
lo. “Tudo isso afeta a vida do aluno”, diz Swinda. 

Instituições de ensino privado como 
Anhanguera, SEB, Unaerp e Veris citaram a ques-
tão financeira como motivo principal de evasão. A 
segunda causa apontada é o desempenho acadê-
mico insuficiente dos estudantes.

Para resolver a inadimplência e evitar o desli-
gamento do aluno, as estratégias são diversas. A 
Unaerp, que tem campi nas cidades paulistas de 
Ribeirão Preto e Guarujá, criou uma “central de 
benefícios” coordenada por uma assistente social 
que acompanha a situação financeira do aluno e 

propõe soluções como descontos e créditos edu-
cacionais e até auxilia a busca por estágios. 

A Veris, que reúne as faculdades IBTA e Ibmec, 
dá um “seguro-desemprego” para quem perde o 
trabalho, mas tem bom desempenho acadêmico. 
Com esse benefício, o aluno pode estudar três me-
ses de graça. “Num universo de 15 mil alunos, de 
50 a 100 usam esse seguro por ano. Não é muito, 
mas o importante é que 100% deles permanecem 
no curso depois que o benefício acaba”, conta 
Américo Matiello, diretor de operações da Veris. 
Outra preocupação da empresa é estimular o uso 
de crédito universitário, embora ele ainda seja 
bastante restrito.

A Anhanguera, por sua vez, oferece cursos de 
extensão em planejamento financeiro e busca 
promover um relacionamento próximo entre co-
ordenador de curso e aluno. Cada coordenador 
fica responsável por cerca de 240 alunos e acom-
panha relatórios semanais da condição acadêmica 
e financeira de cada um. 

Além dessas medidas, Anhanguera, Veris e 
SEB, de Ribeirão Preto, indicaram ser duras na 
cobrança das mensalidades. “Nos primeiros dias 
de atraso de pagamento, fazemos cobranças por 
e-mail e telefone. Depois de 90 dias, incluímos o 
nome do aluno nos serviços de proteção ao cré-
dito”, apontou Matiello. Por outro lado, no caso 
da SEB, alunos que pagam com antecedência ga-
nham descontos. 

Do lado acadêmico, as soluções mais comuns 
são aulas de reforço – presenciais ou a distância. A 
estratégia da Anhanguera é partir do pressuposto 
que o aluno sai de um sistema deficiente de quali-
dade e implantar diversas disciplinas ‘remediais’ e 
aulas adicionais que o aluno pode cursar, sinalizou 
um executivo da instituição, cujo foco são jovens de 
baixa renda, formados por escolas públicas. 

A instituição vê resultados pontuais nas taxas 
de evasão. Há dez anos, os cursos de administração 
formavam 55% dos alunos de uma turma. Hoje, 
forma 65%. A preocupação com o assunto cresceu 
desde que a Anhanguera abriu o capital e passou a 
prestar contas aos investidores de Bolsa. A empre-
sa não divulga a taxa de evasão total. 

A Veris, por sua vez, conta que tem uma evasão 
entre 8% e 10% por semestre. Segundo Matiello, 
não há perspectiva de queda significativa no nú-
mero a não ser que o crédito estudantil aumente.

A Uniban, uma das seis maiores do País, com 
69 mil alunos, acelerou um plano para criar junto 
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a uma financeira uma linha de crédito para alunos 
ainda neste primeiro semestre. “Poucas (faculda-
des) vão sobreviver se não lidarem com a questão 
do crédito”, diz Eduardo Fonseca, presidente do 
conselho de comunicação da Uniban. Segundo ele, 
houve aumento de 8% no número de ingressantes. 
Cinco mil estudantes da Uniban estão inadimplen-
tes. “Estamos facilitando para o aluno, por exem-
plo, com a ampliação do prazo de pagamento.” 

Já a FMU registrou aumento de transferências 
de alunos vindos de outras faculdades, em espe-
cial aquelas com problemas financeiros. Os alunos 
transferidos já representam 10% dos ingressantes, 
ante 2% de alguns anos atrás. 

Inadimplência
Antes de decidirem pelo abandono do curso 

por motivos financeiros, muitos alunos do ensi-
no superior privado atrasam as mensalidades. No 
que diz respeito à inadimplência, somente nas 
universidades privadas no estado de São Paulo, ela 
atingiu 22,5% em 2007. Desde 1999, o índice está 
em torno dos 20% (ver Gráfico 10).

Em 2008, o índice de inadimplência atingiu 
o nível de 24,5%. Ou seja, dos 679 mil alunos ma-
triculados, 166.355 ficaram pelo menos um mês 
sem pagar a fatura. Outra pesquisa do Semesp, no 
primeiro bimestre de 2009, revelou que a inadim-
plência no ensino superior subiu 11% na compara-
ção com o mesmo período do ano anterior.

Para Rodrigo Capelato, diretor-executivo do 
Semesp, a lei das mensalidades escolares, que 

impede que as instituições proíbam os alunos de 
frequentarem as aulas no caso de não pagamento, 
e a falta de cultura de financiamento estudantil se-
riam as principais causas da inadimplência. 

“A penalidade para quem deixa de pagar a edu-
cação é baixa”, acrescenta, citando estudo realizado 
pela empresa de cobrança educacional Camargo 
Rodrigues, segundo o qual o brasileiro coloca o pa-
gamento da educação em quinto lugar na lista de 
prioridades. Acontece que a maioria prefere quitar 
a dívida com bens que perderia de imediato, como 
carro e telefone celular, por exemplo, enquanto a 
dívida para com a instituição de ensino só traz pro-
blemas na rematrícula, único momento em que a 
universidade pode barrar o aluno. 

Em outubro de 2009, ainda estava em tramita-
ção na Câmara dos Deputados um projeto que au-
toriza que os estudantes que ficarem inadimplen-
tes por mais de 90 dias possam ser desligados no 
final do primeiro semestre. Atualmente, o estabe-
lecimento é obrigado a oferecer ensino ao aluno 
até o fim do ano, ainda que a inadimplência tenha 
ocorrido nos primeiros meses, e só as universida-
des podem desligar o aluno no primeiro semestre. 
Mas a legislação admite encaminhar o nome do 
devedor para o SPC e a Serasa.

Para Hermes Ferreira Figueiredo, presidente 
do Semesp, o alto índice de inadimplência ame-
aça a sustentabilidade financeira do setor. “Um 
setor que depende exclusivamente do pagamento 
de mensalidades dos alunos não pode sobreviver 
com uma inadimplência tão alta”, afirma.
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Estratégias financeiras
Para enfrentar as turbulências e incertezas 

do mercado no final de 2008 e início de 2009, 
as universidades particulares foram obriga-
das a cortar custos e repensar suas estratégias. 
Suspender os planos de expansão e a criação de 
cursos é uma das medidas mais óbvias e imedia-
tas, ainda que haja exceções, dizem os analistas 
do setor.

De acordo com Hermes Ferreira Figueiredo, pre-
sidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras 
de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado 
de São Paulo (Semesp), existiu em 2009 até mesmo 
um movimento de redução no preço das mensali-
dades, graças à oferta maior do que a demanda e à 
acirrada concorrência no setor. Enxugar as despe-
sas sem deixar a qualidade do ensino cair é o gran-
de desafio das instituições de ensino, que, além dos 
alunos, dependem de sua credibilidade no merca-
do para sobreviver.

Na opinião de Figueiredo, encontrar maneiras 
de financiar o ensino superior e oferecer oportu-
nidade de educação para todas as classes sociais é 
um desafio que deveria ser enfrentado com mais 
afinco pelo governo. Segundo ele, setores como o 
automobilístico, o varejo, a construção civil e as li-
nhas aéreas se tornaram viáveis para consumido-
res das classes C e D nos últimos anos. “Em todos 
esses casos, o suporte do governo foi fundamen-
tal. Por que não vemos esse mesmo empenho em 
relação ao ensino superior?”, questiona.

Classes de renda e mensalidades
Ryon Braga, presidente da Hoper Consultoria e 

Estudos de Mercado de Educação e Tecnologia, re-
velou que 70% do alunado do setor privado possui 
renda de até 10 salários mínimos e que, nessa faixa 
de renda, se efetivou um crescimento significativo 
na demanda por cursos superiores (26,3%), ante li-
geiro declínio verificado nas faixas de renda mais 
altas (-9%). Os dados foram apresentados durante 
palestra realizada no 11º FNESP (Fórum Nacional 
de Ensino Superior Particular Brasileiro), em São 
Paulo, em setembro de 2009.

O maior incremento ocorreu no grupo de alu-
nos com renda familiar de até 3 salários mínimos 
(84,5%), mas, nesse caso, o grande responsável te-
ria sido o advento do Prouni. Entre 2004 e 2008, 
a quantidade de alunos da rede particular de en-
sino superior pertencentes à classe C aumentou 
53% e passou a representar 22,1% dos estudantes 

do setor privado. No mesmo período, as classes A 
e B permaneceram estagnadas no segmento. 

O estudo indica ainda que, embora as classes D 
e E representem apenas 5,9% do total de alunos da 
rede privada, o crescimento no período foi bastan-
te expressivo. “O aumento foi de 95,3% na classe D 
e de 176% na E”, revelou Braga. Braga ainda desta-
cou que o impacto da expansão das classes C e D 
no ensino superior também pode ser observado na 
variação da participação de mercado das IES que 
possuem valores de mensalidade mais baixas. Além 
disso, esse aluno estaria disposto a comprometer 
até 13% de sua renda em ensino superior, o que sig-
nifica que o setor tem de manter mensalidade em 
torno de R$ 450. A classe C atualmente representa 
22,1% do alunado do ensino superior privado e a 
classe D apenas 4,6% desse alunado, mas com um 
crescimento de 95% nos últimos quatro anos. 

Na avaliação do executivo, “se as taxas de in-
cremento forem mantidas na mesma propor-
ção, no ano de 2012 já teremos mais pessoas das 
classes C e D no ensino superior privado do que 
os representantes das classes A e B”. Ele acredita 
que o desenvolvimento expressivo verificado nos 
últimos anos na participação do alunado das clas-
ses C, D e E esteja ligado ao preço da mensalidade. 
“Não adianta fazer cursos para as classes mais bai-
xas e cobrar R$ 700. A instituição fechará por falta 
de estudantes”, declarou Braga. 

Ele destacou que universidades que cobram 
até R$ 400 de mensalidade obtiveram aumento de 
105% no número de matrículas. Já as que cobram 
acima de R$ 600 mostraram incremento de ape-
nas 3,2%. “Baixar a mensalidade pode significar 
mais ganhos. O preço acessível atrai uma camada 
da população que compreende que precisa com-
prometer parte do salário para conseguir ascen-
são social”, disse ele.

Um estudo realizado no estado de São Paulo 
pelo instituto CDN Estudos & Pesquisa, divulgado 
pelo Semesp em setembro de 2009, revelou que os 
fatores mais levados em conta pelos alunos na esco-
lha da IES que queriam cursar foram a localização 
(24%) e o valor da mensalidade (19%). O resultado 
das avaliações das universidades e das faculdades 
do País feitas pelo Ministério da Educação (MEC) 
foi considerado importante apenas para cerca de 
4% dos estudantes do ensino superior privado. 

Na avaliação do consultor Carlos Monteiro, da 
CM Consultoria, um fator que pode explicar o im-
pacto pequeno das avaliações entre os estudantes 
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é o fato de muitos não estarem dispostos a sair de 
sua cidade para estudar, no caso de quem mora no 
interior. “Muitas vezes a escola com conceito ruim 
é a única que ele tem.” O consultor avalia também 
que a tendência é que haja mudanças. “No segun-
do semestre, o Ministério adotou ações como a 
suspensão de vagas em cursos com avaliações 
ruins. Isso vai influenciar a percepção do aluno.”

Ainda durante o 11º FNESP, Marlene Bregman, 
vice-presidente de planejamento estratégico da 
agência de publicidade Leo Burnett Brasil, desta-
cou que, apesar do crescimento, o potencial do 
mercado nas classes C, D e E ainda não está sendo 
plenamente explorado. O motivo seria a falta de 

preparo das instituições para atender às deman-
das dessa parcela da população. “Os gestores de-
vem aprender a escutar o que as pessoas dessas 
classes buscam para oferecer produtos compatí-
veis”, afirmou ela.

A agência realizou uma pesquisa que mostra 
que as classes com menor renda têm perfil empreen-
dedor e capacidade de aprender novos conceitos e 
características com o objetivo de complementar sua 
renda. Marlene defendeu a tese de que o caminho 
para se atuar nesse mercado é explorar as necessi-
dades desse público consumidor. “Para eles, a im-
portância da educação está diretamente ligada ao 
aumento do poder aquisitivo”, destacou Bregman.

Cenário atual
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Consolidação do mercado
O cenário para as instituições privadas de en-

sino superior brasileiro que se desenha para os 
próximos anos vem carregado de desafios. Trata-
se de um mercado altamente fragmentado e que 
passa por um processo de consolidação, que ten-
de a se acelerar num futuro próximo, segundo 
a Hoper Consultoria, empresa especializada em 
consultoria de marketing e planejamento estra-
tégico para instituições de ensino. Essa fragmen-
tação do mercado traz grandes oportunidades 
de consolidação, especialmente para os maiores 
grupos educacionais.

De acordo com a mesma fonte, dois grandes 
movimentos podem ser observados. O primei-
ro diz respeito ao fenômeno da concentração de 
mercado. As projeções apontam que, entre 2007 
e 2012, haverá uma queda de 14% no número de 
instituições privadas que oferecem cursos supe-
riores (passando de 2.201 para 1.900).

A redução no crescimento, especialmente no se-
tor privado, era prevista desde 2003, segundo Ryon 
Braga, presidente da Hoper. “Em 1996, o aumento 
das instituições particulares de ensino refletia a de-
manda reprimida. O segmento atraiu muitos em-
presários, inclusive os que não tinham nenhuma 
ligação com a área, o que provocou expansão acele-
rada acima do necessário”, afirmou o executivo.

Dados da Hoper apontam que, atualmente, 
26% dos alunos estão matriculados nas 18 princi-
pais instituições educacionais. De 2007 para 2008, 
os dez maiores grupos de educação registraram um 
aumento de 39% no número de alunos matricula-
dos (de 640 mil para 889 mil). Se for considerada 
a manutenção dessa tendência, mesmo que em 

percentual inferior (de 30% ao ano), chegaremos a 
2012 com um contingente superior a 2,5 milhões 
de alunos concentrados nos dez maiores grupos.

Ainda de acordo com a consultoria, o segundo 
movimento é o incremento constante e expressi-
vo no número de alunos. O aumento do PIB per 
capita, o acesso maior ao crédito e o crescimento 
do número de estudantes concluintes do ensino 
médio são alguns dos fatores que justificam as 
previsões de expansão da base de estudantes do 
ensino superior. 

Para os analistas da consultoria, a sobrepo-
sição desses dois movimentos – consolidação e 
crescimento – leva a uma primeira conclusão ób-
via, porém relevante: em alguns anos teremos um 
número menor de grupos privados de ensino para 
atender a uma maior demanda de alunos. 

A definição de quais serão os grupos que con-
tinuarão no mercado nos próximos dez anos de-
penderá, entretanto, de um conjunto de atributos, 
como a eficiência na gestão, a vitalidade financeira, 
a percepção que conseguirem transmitir de seus 
diferenciais competitivos e, claro, a consistência 
do modelo acadêmico adotado, o que inclui capa-
cidade para identificar e atender às demandas de 
formação dos alunos.

Ryon Braga reforça que “muitas faculdades não 
conseguirão sobreviver às vagas ociosas, à concor-
rência e aos altos custos de administração e vão 
fechar as portas”. O consultor prevê, inclusive, que, 
no próximo censo, haja retração no número de IES.

As fusões, apesar de não se relacionarem di-
retamente com os dados apontados pelo censo, 
são alternativas de sobrevivência. “Esse proces-
so não elimina o estabelecimento de ensino e 

Tendências
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as instituições continuam contabilizadas se-
paradamente (no resultado apresentado pelo 
censo)”, explica Braga. “Embora seja tendência 
para a nova fase do setor privado, as fusões não 
afetarão o número de instituições privadas no 
sistema de ensino superior”, acrescenta ele.

Mesmo com a redução no número de grupos 
mantenedores, o ensino superior privado brasilei-
ro ainda ostenta uma baixa concentração, realida-
de atestada pelo índice que mede a concentração 
de mercado de um determinado segmento da eco-
nomia. O HHI (Índice Herindahl-Hirschman) do 
mercado do ensino superior no Brasil é de 0,008. 

Para se ter uma ideia do que significa essa 
pulverização, é considerada baixa concentração 
quando o indicador é inferior a 0,1 e alta quando 
ultrapassa 0,18. Por exemplo, no segmento de te-
lefonia móvel, um dos que registram maior con-
centração no País, o HHI é 0,242.

Os analistas da Hoper avaliam que o processo de 
consolidação, que prosseguirá nos próximos anos, 
reforçará a necessidade de que as empresas desse se-
tor consolidem seus diferenciais competitivos, sem-
pre tendo como metas a qualidade do ensino ofere-
cido e a sustentabilidade financeira da instituição. 
São esses os principais desafios que o segmento do 
ensino superior enfrentará no futuro imediato.

aumento da base de alunos
O aumento mais forte da base de alunos vin-

culado ao maior desenvolvimento econômico e 
social do País é também a opinião do economis-
ta Eduardo Gianetti da Fonseca. De acordo com o 
Fonseca, o Brasil tem um enorme potencial para 
a expansão do ensino superior privado. “Quanto 
mais próspero se torna um domicílio, mais a famí-
lia gasta com educação, lazer e serviços médicos”, 
disse, durante palestra realizada no 11º FNESP 
(Fórum Nacional de Ensino Superior Particular 
Brasileiro), em São Paulo, em setembro de 2009.

Outro nicho que, segundo Fonseca, o setor par-
ticular poderá explorar no futuro é o da educação 
continuada, especialmente para a terceira idade. 
“Está havendo uma rápida mudança na estrutura 
etária no Brasil, com o aumento da expectativa de 
vida da população e a redução da natalidade. Com 
o passar da idade, os interesses materiais vão de-
clinando e a busca pela autorrealização predomi-
na. O ensino superior pode atender o anseio desse 
novo público”, concluiu.

No entanto, em 2009, de acordo com Rodrigo 

Capelato, diretor-executivo do Sindicato das En-
tidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de 
Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp), 
o número de alunos no ensino superior não deve 
crescer mais do que 2% neste ano. “Desde 2002 e 
2003 – quando se crescia 5% ao ano –, não tivemos 
grande elevação no número de matriculados, e 
nas faculdades e universidades o ritmo de incre-
mento diminuiu de 4% para 3%, e devemos fechar 
em 2% em 2009”, explicou, argumentando que o 
segmento de ensino particular teria sido afetado 
pela crise econômica internacional, que teve seu 
pico no fim de 2008. Nas instituições de ensino su-
perior, muitos alunos não se rematricularam para 
o ano seguinte. “A crise ficou mais forte no fim de 
ano. Esse fenômeno de aumento das desistências é 
novo para o segmento”, disse Capelato.

Ensino superior e ascensão profissional
Outro fator que deve manter o estímulo à ex-

pansão do mercado das universidades e faculda-
des privadas é a percepção cada vez mais forte da 
educação como impulsionadora de carreiras.

De acordo com pesquisa realizada pelo 
Sindicato das Entidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de 
São Paulo (Semesp), em novembro de 2008, a con-
clusão do ensino superior oferece melhores opor-
tunidades e colocações profissionais no mercado. 
Setenta e dois por cento dos entrevistados tiveram 
aumento de salário e 69% mudaram de cargo ou 
de empresa em até um ano após a conclusão da fa-
culdade. No total, foram ouvidos 1.431 profissio-
nais das principais empresas de São Paulo, 724 dos 
quais recém-formados ou jovens profissionais.

Um dos pontos mais relevantes dessa pesquisa 
é que 90% dos funcionários recém-formados das 
grandes organizações do estado de São Paulo são 
provenientes de instituições de ensino superior 
particulares. Além disso, a educação superior pro-
piciou uma elevação salarial média de 55% para 
três quartos deles.

A pesquisa mostrou ainda que as instituições 
particulares têm a preferência dos profissionais 
que já cursaram, estão cursando ou pretendem 
cursar uma pós-graduação. Entre os profissionais 
de todos os níveis, que ainda pretendem fazer um 
curso de especialização, a pesquisa identificou 
uma expressiva preferência pelos cursos das ins-
tituições particulares. Esse predomínio chega a 
100% no alto escalão das empresas.
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Na Trevisan Escola de Negócios, dos mais de 
110 alunos formados em 2007, 78 responderam à 
pesquisa encomendada pela instituição para a em-
presa de contact center Fortis, que apontou que 88% 
deles já estão colocados no mercado de trabalho. 

Para o diretor-geral da faculdade, Fernando 
Trevisan, esse dado reforça a sintonia entre o 
projeto pedagógico da Trevisan e o mercado. “Os 
números confirmam que nossos alunos estão ob-
tendo importantes colocações no mercado de tra-
balho desde o início de suas carreiras.”

Hermes Ferreira Figueiredo, presidente do 
Semesp, apontou que, “além de o segmento priva-
do ser responsável pela formação de mais de três 
quartos dos alunos do ensino superior, ele tam-
bém é responsável, num percentual ainda maior, 
pela sua inserção no mercado de trabalho, o que 
comprova sua eficácia para formar profissionais 
em consonância com as demandas do mercado”.

reformulação curricular
A educação superior deve sofrer mudanças 

em sua concepção de modo a atender às novas 
demandas sociais. Segundo educador Ronaldo 
Mota, antigamente, a formação em graduação nas 
diversas carreiras do ensino superior consistia ba-
sicamente em “dotar os futuros formandos de um 
conjunto razoavelmente bem definido de conhe-
cimentos específicos próprios de cada profissão”.

Tais conhecimentos eram suficientes para 
preparar esses profissionais para o mundo do 
trabalho. No entanto, continua Mota, o novo mi-
lênio “apresenta dinâmica acentuada, mudanças 
impressionantes em prazos muito curtos, com 
fortes impactos no mundo do trabalho, deman-
dando repensar urgente e profundamente a con-
cepção do que significa formar alguém para o 
mundo contemporâneo”.

A seu ver, a formação superior não deve perder 
de vista os saberes tradicionais, mas acrescentar 
saberes complementares. “Trata-se de preparar 
para o inédito, de dotar alguém do potencial para 
enfrentar problemas e tecnologias que não conhe-
cemos e desafios que não somos capazes de prever. 
Com criatividade e posturas diferenciadas.” 

Para Mota, deve-se também modificar o con-
ceito de bom estudante. “Na visão primeira, o bom 
aluno referia-se àquele capaz de, a partir do que 
foi ministrado em sala de aula pelo professor, es-
tudar em casa e preparar-se para demonstrar esse 
conhecimento posteriormente. No segundo enfo-

que, a partir de disponibilizado com antecedência 
o material referente ao conteúdo, os momentos das 
aulas assumem outra dimensão, propiciando apro-
fundamento dos temas em uma dinâmica bastante 
distinta do copiar para estudar depois, refletindo 
sim o estudado antes para aprofundar durante”. 

É crescente o número de estudantes com mais 
de 25 anos. “Majoritariamente, teremos pessoas 
do mundo do trabalho que largaram a escola há 
anos, casaram-se, tiveram filhos e perceberam 
que as possibilidades de sucesso, em todas as di-
mensões desta palavra, estão associadas aos estu-
dos permanentes.” 

Mota aponta os dados do Inep, que mostram 
que mais de 40% das matrículas no ensino supe-
rior são de estudantes com mais de 25 anos. No 
setor privado já é a maioria e, com a expansão nas 
universidades federais, especialmente nos cursos 
noturnos, a próxima década terá em sua maioria 
estudantes nesse perfil.

Nesse sentido, o educador aponta para a ne-
cessidade de reformulação dos métodos e cur-
rículos da graduação para atender a essas novas 
demandas. “Atualmente, estão em curso várias 
iniciativas visando construir novas estruturas aca-
dêmicas que favoreçam e estimulem a integração 
de competências específicas, incluindo profissio-
nais cujos treinamentos sejam aprimorados pelo 
rigor de disciplinas formais, cientistas empíricos 
cuja educação resultará do intenso uso de novas 
tecnologias”, finaliza.

Segundo Karin Parodi, sócia-diretora da Career 
Center – Gestão Estratégica em RH e Carreira, na 
fase de reformulação profissional, o jovem se reen-
contra com as demandas do mercado e descobre 
que precisa ainda de muito conhecimento para 
obter alguma chance diante das transformações 
rápidas dos processos produtivos e das profissões 
do mundo contemporâneo. 

Ainda conforme a executiva, essa realidade, 
cada vez mais comum, é a principal sustentação 
para o crescimento da tese de necessidade de uma 
nova formação profissional no País, capaz de evi-
tar o desperdício de recursos financeiros na edu-
cação e de tempo na construção de mão de obra 
qualificada, que será ainda mais necessária para o 
desenvolvimento econômico nos anos de pós-cri-
se financeira internacional.

“Torna-se latente a busca por um sistema de 
ensino superior mais flexível e que tenha condi-
ções de se adaptar continuamente às demandas 

Tendências
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da sociedade, bem como reduzir o gargalo educa-
cional observado na educação superior brasileira 
nas últimas décadas, tanto no oferecimento de va-
gas quanto nos custos para adquirir esse nível”, na 
avaliação do professor Naércio Menezes-Filho, da 
Faculdade de Economia e Administração da USP. 

De fato, as instituições privadas de ensino vêm 
oferecendo novidades em seus quadros de cursos, 
atentas a essas novas mudanças. O ensino a dis-
tância é uma delas, que permite ao estudante, sem 
tempo de frequentar aulas, adquirir qualificação 
profissional se utilizando apenas de seu computa-
dor em casa ou no trabalho. 

O curso de Psicologia da Unicsul é um exem-
plo. Algumas matérias são 50% presenciais e 50% a 
distância. O aluno acessa o curso em casa e realiza 
uma espécie de prova na sequência da aula. A nota 
é divulgada no mesmo instante pela instituição 
através do computador.

As instituições também têm implementado 
cursos de menor duração, apenas para aperfeiço-
amento profissional, além de terem um caráter 
mais técnico.

Marketing educacional
Cada universidade adota a sua estratégia de 

comunicação para atrair novos alunos diante da 
forte concorrência desse setor. Algumas procu-
ram se mostrar como grandes centros de excelên-
cia, outras destacam o seu desempenho no Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 
como atrativo. E há aquelas que direcionam os es-
forços para um trabalho de construção de marca.

Segundo o especialista em marketing educacio-
nal Cláudio Gonçalves, diretor da Manufactura de 
Propaganda, a profissionalização desse segmento 
ainda é recente e, por isso, faltaria “amadurecer a 
capacidade de criar a percepção do diferencial”. 

Gonçalves observa que o marketing educacio-
nal passa por três fases: “aparecer” (quando há a 
busca por volume de estudantes), a de resultados 
(quando a instituição já está consolidada em ter-
mos de quantidade de estudantes) e a da constru-
ção da imagem. “É nessa hora que a instituição tem 
de mostrar como quer ser percebida. O resultado 
demora, mas acontece”, afirma Gonçalves. 

Na Uniban, por exemplo, a opção é exaltar o 
conceito daquilo que a instituição chama de ‘res-
ponsabilidade social’, ou seja, mensalidades a 
valores considerados acessíveis – o curso mais ba-
rato custava cerca de R$ 300 (filosofia, geografia e 

ciências biológicas, entre outros). A universidade 
investe sistematicamente em publicidade e em 
sustentação da marca.

Na Federação de Estabelecimentos de Ensino 
Superior em Novo Hamburgo (Feevale), a comu-
nicação do processo seletivo utilizou diversas 
mídias massivas, como rádios, TV e jornais, e ca-
nais fechados de televisão de alcance nacional 
como Multishow e Warner. Meios voltados ao 
público jovem, como a MTV, também foram se-
lecionados. A estratégia contou com a transmis-
são pelo canal de programas direto do campus, 
em Novo Hamburgo. A instituição também usou 
a internet e os cinemas como forma de divulgar 
o processo seletivo.

Em 2008, a FMU reformulou seus cursos e 
custos e também a sua comunicação e a campa-
nha do processo seletivo. Segundo o vice-reitor 
da instituição, Arthur Sperandéo, o investimento 
em comunicação caiu até 50% naquele ano, com-
parado a 2007, por conta dessa reformulação. A 
universidade recorreu a novas ferramentas, como 
o meio digital e o celular, por meio de mensagens 
de SMS. 

Comércio e promoções nos campi
As universidades também estão abrindo espa-

ços para a criação de pequenos centros comerciais 
em seus campi. Algumas das iniciativas são pagas, 
outras, frutos de permuta.

Na maioria das universidades, as instituições 
financeiras são as grandes parceiras. Elas respon-
dem por contratos de alguns milhões de reais 
por ano, uma vez que costumam responder pela 
emissão de boletos aos alunos e pela folha de pa-
gamento. Em troca, têm o direito de fazer ações 
promocionais nos campi, com exclusividade. No 
caso do Unibanco com a Estácio, o banco se ofere-
ce para financiar metade da mensalidade do alu-
no durante o curso.

O preço de uma ação promocional por três 
dias na universidade pode chegar a R$ 15 mil – um 
preço razoável para o anunciante, muito abaixo 
do que se costuma pagar por uma única inserção 
de 30 segundos em horário nobre da TV. Mas al-
gumas ações nem precisam ser pagas: basta ofe-
recer um benefício tangível aos alunos. Através 
desse procedimento, a Estácio recebeu 200 mil 
CDs de instalação do sistema Windows Vista, da 
Microsoft, com programa de navegação, distribuí-
dos neste ano pela operadora de telefonia Oi. 



Valor análise setorial ��EnSIno SuPErIor PrIvado

moeda forte nesse novo cenário. “Os investidores, 
estrangeiros ou não, avaliam a rentabilidade por 
aluno, a quantidade de matrículas, a estrutura do 
local e a tradição, nessa ordem”, diz Lissoni, cuja 
agência também atua na intermediação entre uni-
versidades e potenciais investidores. 

Os universitários são um público estratégico 
para as empresas. Estão no início da vida profis-
sional e fazem as primeiras escolhas que indicam 
a sua independência como consumidor – conta 
em banco, cartão de crédito, escolha da operadora 
celular e do automóvel. 

Depois dos bancos, as montadoras são as mais 
interessadas em ter um lugar nas escolas. “Os alu-
nos sabem reconhecer quem os valorizou quando 
ainda eram apenas estudantes ‘duros’, mas com 
muita vontade de consumir”, afirma o gerente 
de marketing da Volkswagen, Marcelo Olival, 
que este ano dobrou o orçamento do programa 
Volkswagen Route, lançado em 2004. Embora não 
revele quanto, Olival diz que o programa conso-
me 2% da verba total de comunicação da Volks. Em 
2008, os carros da montadora chegarão a 18 cam-
pi espalhados em nove capitais do País. Em alguns 
deles, inclusive, com direito a test-drive. 

“Por meio de pesquisas, identificamos que esse 
público está cada ano mais simpático à marca”, diz 
Olival, que também envia às universidades execu-
tivos da montadora para ministrar palestras sobre 
temas como meio ambiente e design. 

Em maio de 2008, a Ford deu início a uma ma-
ratona de 20 dias para levar o novo Ka a 50 uni-
versidades em dez estados e no Distrito Federal, 
em uma ação coordenada pela agência Mundo 
Universitário. A tradicional ferramenta do ‘con-
curso cultural’ foi utilizada: o autor da melhor fra-
se envolvendo o veículo ganhou não só as chaves 
do Ka, como também um ano de compras grátis 
nas redes do grupo Pão de Açúcar. 

A ação envolveu publicidade no campus, 
com fixação de cartazes nos murais e adesivos 
nos banheiros, e distribuição de brindes e ca-
dastramento dos universitários para receber e-
mails promocionais. 

De acordo com Ryon Braga, presidente da 
Hoper Consultoria, “hoje, menos de 1% do fatura-
mento total das universidades vem dessas ações, 
mas a tendência é que as receitas alternativas cres-
çam como nos Estados Unidos, onde significam 
entre 5% e 7% do faturamento das universidades”. 
O consultor aponta como novidade a venda de es-
paço publicitário em alguns campi, com inserções 
em banheiros, mobiliários urbanos e até em TVs 
de plasma.

“É importante ‘fidelizar’ os alunos não só para 
que eles indiquem a instituição, mas também para 
fazê-los voltar a estudar lá depois de formados, em 
busca de uma pós”, diz Braga, ressaltando que essa 
postura reflete a gestão profissional que passou a 
vigorar nas universidades nos últimos anos.

“O que vai manter o aluno é a qualidade do en-
sino, mas se você pode agregar valor a isso, inclu-
sive com ganhos para a área acadêmica, melhor 
ainda”, diz Marcelo Campos, diretor de relações 
institucionais da Estácio. Um exemplo de parceria 
na área acadêmica está no patrocínio do Unibanco 
às produções dos alunos do curso de cinema. 

A Uninove, uma das maiores universidades 
particulares do País em número de alunos, tem do 
lado de fora do campus vários pontos comerciais, 
que vendem DVD, alimentos e vestuário. 

A Estácio de Sá acaba de contratar a adminis-
tradora de shopping centers In Mont para criar 
e coordenar minicentros comerciais em todas as 
suas 63 unidades no País. Segundo a Estácio, os 
alunos pediram ‘serviços de qualidade’ próximos 
à sala de aula.

As universidades Ulbra, do Rio Grande do Sul, e 
Mackenzie, de São Paulo, permitem ações de marke-
ting nos seus domínios desde que acompanhadas 
de vantagens explícitas para os alunos: notebooks 
com 40% de desconto e dez meses para pagar; fi-
nanciamento de 50% das mensalidades para depois 
da formatura; patrocínio ao time da faculdade e até 
para produções de cinema estudantis. 

Mauro Lissoni, sócio da Mundo Universitário, 
agência especializada nesse mercado estudantil, 
lembra que o número de alunos matriculados é 

Tendências
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O Ministério da Educação, através do Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 
e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
avalia as instituições de ensino do Brasil e o rendi-
mento dos alunos no ensino superior e médio.

Enem
Criado em 1998, o Enem tem o objetivo de ava-

liar o desempenho do estudante ao fim da escola-
ridade básica. Podem participar do exame alunos 
que estão concluindo ou que já concluíram o ensi-
no médio em anos anteriores.

O Enem é utilizado como critério de seleção 
para os estudantes que pretendem concorrer a 
uma bolsa no Programa Universidade para Todos 
(ProUni). Além disso, segundo o MEC, cerca de 
500 universidades já usam o resultado do exame 
como critério de seleção para o ingresso no en-
sino superior, seja complementando ou substi-
tuindo o vestibular.

Até 2008, o Enem era uma prova clássica com 
63 questões interdisciplinares, sem articulação 
direta com os conteúdos ministrados no ensino 
médio e sem a possibilidade de comparação das 
notas de um ano para outro. No entanto, em 2009, 
o Enem foi reformulado, para que o exame possa 
ser comparável no tempo e aborde diretamente o 
currículo do ensino médio.

O novo exame será composto por perguntas 
objetivas em quatro áreas do conhecimento: lin-
guagens, códigos e suas tecnologias (incluindo re-
dação); ciências humanas e suas tecnologias; ciên-
cias da natureza e suas tecnologias; e matemática 
e suas tecnologias. Cada grupo de testes será com-

posto por 45 itens de múltipla escolha, aplicados 
em dois dias.

Segundo o MEC, a grande vantagem na refor-
mulação é que o novo Enem atualiza o currícu-
lo do ensino médio. O vestibular nos moldes de 
hoje produz efeitos insalubres sobre o currículo 
do ensino médio, que está cada vez mais voltado 
para o acúmulo excessivo de conteúdos. A pro-
posta é sinalizar para o ensino médio outro tipo 
de formação, mais voltada para a solução de pro-
blemas. Outra vantagem de um exame unificado, 
segundo o MEC, é promover a mobilidade dos 
alunos pelo País. Centralizar os exames seletivos 
é mais uma forma de democratizar o acesso a to-
das as universidades.

A média de desempenho obtida no Enem será 
imprescindível para o aluno pleitear uma vaga 
nas instituições de ensino superior que adotarem 
o exame como ferramenta de seleção, de manei-
ra integral ou parcial. O Enem continua a servir 
como referência para uma autoavaliação sobre o 
ensino médio e a qualidade do ensino, e sua nota 
continuará a ser critério de seleção de bolsas de 
estudo no Programa Universidade para Todos 
(ProUni). 

Alunos concluintes do ensino médio e pesso-
as que terminaram esse nível de ensino em anos 
anteriores, os chamados egressos, ainda podem 
realizar a prova. A novidade é que a prova vai valer 
também para certificação de conclusão do ensino 
médio, o que torna o Enem uma oportunidade 
para cidadãos sem diploma nesse nível de ensino, 
desde que na data de realização da prova tenham 
18 anos, no mínimo.

avaliação dos cursos

avaliação 
dos cursos
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Sistema de Seleção unificada
O candidato a uma vaga no ensino superior 

poderá concorrer a cinco cursos ou instituições, 
mas apenas naquelas universidades que adotarem 
o Enem como única forma de ingresso. As institui-
ções que optarem por utilizar o Enem como única 
avaliação para selecionar os ingressantes partici-
parão de um Sistema de Seleção Unificada, infor-
matizado e on-line. 

Nesse sistema, as universidades informarão 
quantas vagas têm disponíveis para cada curso e 
qual é o peso que cada uma das grandes áreas do 
conhecimento terá na nota final do aluno: lingua-
gens, códigos e suas tecnologias (incluindo reda-
ção e língua estrangeira); ciências humanas e suas 
tecnologias; ciências da natureza e suas tecnolo-
gias; e matemática e suas tecnologias. 

O aluno que participou do Enem 2009 se ins-
creve no sistema, que calculará sua nota final, já 
com os pesos estabelecidos, e o aluno poderá si-
mular inscrição em até cinco cursos ou institui-
ções, durante todo o período em que o sistema 
ficar disponível na internet. Caso a universidade 
decida utilizar o Enem como segunda fase ou com 
a nota do Enem agregada à nota de um vestibular 
próprio, a instituição deverá decidir e publicar as 
regras de inscrição e participação em seus editais. 
O Sistema de Seleção Unificada só será utilizado 
pelas instituições que escolherem o Enem como 
única forma de seleção.

A expectativa do MEC é que todas as institui-
ções federais adotem de alguma forma o novo 
Enem como seleção. Esse processo está sendo 
feito em parceria com o Ministério da Educação, 
universidades, comunidade acadêmica e gestores 
estaduais, sempre levando em conta a autonomia 
das universidades e das redes. 

O Comitê de Governança do novo Enem defi-
niu o prazo de três anos para a consolidação do 
processo de seleção unificada. Nesse período, as 
instituições poderão compatibilizar o novo for-
mato de seleção com as políticas afirmativas já 
adotadas pelas universidades e com outras moda-
lidades de seleção. 

São quatro as possibilidades de se utilizar a 
nota do Enem: como fase única; como primeira 
fase; como fase única para as vagas remanescen-
tes, após o vestibular; ou combinado ao atual ves-
tibular da instituição. Neste último caso, a univer-
sidade definirá o percentual da nota do Enem a ser 
utilizado para a construção de uma média junto 

com a nota da prova do vestibular. Cada IES divul-
gará em seus editais em qual formato participará 
em cada curso. 

O Comitê também definiu que, durante o pe-
ríodo de implementação do sistema, um grupo de 
pesquisa constituído pelo Inep monitorará a mi-
gração das instituições federais de ensino superior 
para o novo processo seletivo. A proposta é avaliar 
as mudanças ocasionadas pelo novo método de 
ingresso dos alunos e, nos casos em que for ne-
cessário, propor adequações e aperfeiçoamentos 
ao sistema. As universidades têm total autonomia 
para escolher qual é a ferramenta de seleção para 
acesso aos seus cursos.

Para o professor Naércio Menezes Filho, da 
FEA-USP e de políticas públicas do Ibmec, essa re-
formulação talvez possa trazer danos no processo 
seletivo das faculdades. A primeira preocupação 
que surge é que a utilização do Enem como crité-
rio de seleção, em vez do vestibular, deve alterar os 
alunos selecionados nas diversas instituições. Isto 
porque os desempenhos dos mesmos alunos em 
provas distintas, apesar de serem positivamente 
correlacionados, são diferentes.

Menezes comparou as notas de alunos que fi-
zeram o exame vestibular para o Ibmec São Paulo, 
em 2007, com as notas dos mesmos alunos na pro-
va objetiva do Enem daquele ano e observou um 
desempenho desigual.

Segundo o professor, os alunos que tiveram 
um bom desempenho no Enem também tiveram 
um bom desempenho no vestibular. No entanto, 
entre os 50 candidatos de melhor desempenho no 
vestibular na área de economia (que decidiram 
utilizar a nota do Enem), 16 (32%) não estariam 
entre os 50 melhores se o processo de seleção fosse 
baseado unicamente no Enem. No caso do curso 
de administração, entre os 100 primeiros coloca-
dos, 37 não estariam entre os melhores. 

De acordo com Menezes, esses números depen-
dem do perfil dos alunos de cada instituição, mas 
fica evidente que a mudança no critério de admissão 
altera os alunos selecionados. “Isto não implica di-
zer que uma prova é melhor ou pior do que a outra, 
elas são apenas diferentes. A adequação da prova 
como critério de seleção depende dos objetivos de 
cada instituição. Assim, é necessário saber como será 
o desenho do novo Enem e se as notas de cada área 
serão divulgadas separadamente, para que cada ins-
tituição tenha liberdade para escolher e ponderar as 
notas da maneira que melhor lhe convier.” 
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No entanto, o professor destaca que a mudança 
no Enem traz um avanço: “se várias instituições im-
portantes decidirem realmente substituir seu ves-
tibular pela nota do Enem, os candidatos não pre-
cisariam mais fazer várias provas na mesma época, 
podendo concentrar-se em um único exame, o que 
seria um avanço. Além disso, o candidato poderá 
fazer o Enem várias vezes durante o ano e até em di-
ferentes anos, pois as provas serão comparáveis ao 
longo do tempo, o que tiraria um pouco da pressão 
que o candidato sofre em um período específico de 
sua vida e que pode afetar o seu desempenho”. 

Outra vantagem apontada por Menezes é que 
“um exame nacional único geraria maior mobili-
dade, pois os candidatos poderão fazer a prova em 
qualquer lugar do Brasil e aplicar para qualquer 
instituição pública ou privada. Com isso, melho-
rará o processo de ‘casamento’ entre candidatos 
e instituições, pois os melhores candidatos aca-
bariam nas melhores instituições, o que tende a 
aumentar a eficiência do sistema”.

Outro fator positivo, segundo Menezes, “seria 
a melhora do currículo do ensino médio, que é cla-
ramente direcionado para o ingresso do aluno no 
ensino superior. Com a mudança no Enem e sua uti-
lização como critério de acesso, os professores pode-
riam gastar menos tempo ensinando conteúdos es-
pecíficos e memorização de fórmulas e mais tempo 
com aplicações dos conteúdos básicos no dia a dia”.

Federais aderem ao novo Enem
Até maio de 2009, 31 das 55 universidades 

federais tinham decidido aderir ao novo Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) em substitui-
ção total ou parcial ao vestibular. O número repre-
senta 56% da rede federal de ensino superior. 

A Universidade de Brasília (UnB), a 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a 
Universidade Federal do Pampa decidiram que 
vão aderir ao exame para os processos seletivos a 
partir de 2010.

No entanto, várias universidades decidiram 
mudar sua posição após denúncia de quebra de 
sigilo do exame, em outubro de 2009. Imediata-
mente, o Fórum das Entidades Representativas do 
Ensino Superior Particular decidiu pedir o can-
celamento da avaliação. A entidade argumentou 
que haveria um risco para as instituições de ensi-
no cuja avaliação é feita com base no Enem. 

Com isso, o Ministério da Educação cancelou em 
1º de outubro de 2009 a prova do Enem 2009, que 

seria aplicada nos dias 3 e 4 de outubro em todo o 
País. No entanto, o MEC conseguiu a re-elaboração 
da prova e apenas adiou sua aplicação de novembro 
para dezembro de 2009. Apesar disso, várias IES de-
cidiram não mais utilizar a nota do Enem em seus 
processos seletivos. Veja detalhes na Tabela 16.

resultados de 2008
Segundo dados do MEC, em 2008 o Enem re-

gistrou número recorde de inscrições em sua 11ª 
edição. Mais de 4 milhões de estudantes fizeram a 
prova. Em 2007, 3,5 milhões se inscreveram. 

A região Sudeste teve o maior número de inscri-
tos em 2008, com 1,88 milhão de candidatos. São 
Paulo recebeu 1,05 milhão de inscrições, sendo o 
estado com o maior número de concorrentes. Com 
289,36 mil candidatos, a região Norte foi a que teve 
a menor adesão ao Enem em 2008. Na sequência, 
vêm as regiões Centro-Oeste, com 324, 70 mil; Sul, 
com 484,94 mil; e Nordeste, com 1,01 milhão.

As mulheres são as que mais se interessam pelo 
exame, são 2,43 milhões de candidatas. Já os inscri-
tos do sexo masculino somam 1,47 milhão. Outros 
95,88 mil estudantes não informaram essa opção.

Enade
O Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos alu-
nos dos cursos de graduação, ingressantes e con-
cluintes, em relação aos conteúdos programáticos 
dos cursos em que estão matriculados. O exame 
é obrigatório para os alunos selecionados e con-
dição indispensável para a emissão do histórico 
escolar. A primeira aplicação ocorreu em 2004 e 
a periodicidade máxima com que cada área do co-
nhecimento é avaliada é trienal.

Uma alteração na lei do ProUni, feita há dois 
anos, prevê que um curso com duas avaliações 
ruins consecutivas seja retirado do programa. 
Essa avaliação é com base no Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), que, po-
rém, é um processo demorado. Os cursos são di-
vididos por áreas, e cada uma delas tem os alunos 
avaliados por meio do Enade de três em três anos. 
Após o segundo resultado, é feita uma visita técni-
ca em cada uma das que tiveram conceitos ruins, o 
que pode levar pelo menos seis meses.

Apenas aí é apresentado o conceito definitivo e 
as instituições então poderão ser descredenciadas 
do programa. Até 2007, 462 cursos de diferentes 
áreas receberam notas ruins no Enade. Desses, 71 
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– das áreas de saúde, que já fizeram dois Enades 
– são reincidentes.

Em setembro de 2009, o Inep (Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira do Ministério da Educação) divulgou 
os resultados obtidos pelos cursos de graduação 
que participaram do Enade em 2008. Quase 400 
mil alunos fizeram a prova. No total, foram ava-

liados 7.329 programas nas áreas de matemática, 
letras, f ísica, química, biologia, pedagogia, ar-
quitetura e urbanismo, história, geografia, filo-
sofia, computação, ciências sociais e engenharia, 
além de cursos da área de tecnologia em alimen-
tos, análise e desenvolvimento de sistemas, auto-
mação industrial, construção de edif ícios, fabri-
cação mecânica, gestão da produção industrial, 

avaliação dos cursos

PuCCamp (Pontifícia universidade Católica de Campinas) não vai mais usar a nota do Enem.

PuC-rio (Pontifícia universidade Católica do rio de Janeiro) não haverá alterações. o Enem não coincide com as datas do vestibular  

 e segue como parte da nota.

PuC-SP (Pontifícia universidade Católica de São Paulo) não iráutilizar a nota do Enem neste ano.

unB (universidade de Brasília) as datas das provas do Programa de avaliação Seriada (PaS) foram alteradas  

 de 5 e 6 de dezembro para 12 e 13 de dezembro.

uSP (universidade de São Paulo) não vai mais usar a nota do Enem.

unesp (universidade Estadual de São Paulo) datas de algumas provas de habilidades específicas vão coincidir com a nova data  

 do Enem. universidade vai fazer uma reunião para debater possíveis mudanças.

unicamp (universidade Estadual de Campinas) não vai mais usar a nota do Enem.

uFBa (universidade Federal da Bahia) não haverá alterações. o Enem não coincide com as datas do vestibular. a nota  

 do Enem substituiu o vestibular para alguns cursos.

uFG (universidade Federal de Goiás) uma reunião em 15/10 vai definir se a nota do Enem continuará sendo usada  

 na primeira fase.

uFJF (universidade Federal de Juiz de Fora) a data do Enem coincide com a da prova da 1ª fase. reunião vai definir  

 se haverá alteração.

uFMG (universidade Federal de Minas Gerais) não sofrerá alterações. o Enem não coincide com a data do vestibular  

 e não seria usado na nota.

uFSCar (universidade Federal de São Carlos) reunião ainda irá decidir se há alteração na participação da nota do Enem  

 no resultado do vestibular.

unifesp (universidade Federal de São Paulo) não sofrerá alterações. o Enem não coincide com datas do vestibular e segue como 

 forma de ingresso para 19 cursos e como primeira fase para outros sete.

uFSC (universidade Federal de Santa Catarina) Conselho universitário decide no dia 13/10 se altera a data do vestibular  

 de 6, 7 e 8 de dezembro para 19, 20 e 21 de dezembro ou não.

uFC (universidade Federal do Ceará) 2ª fase mudou do dia 6 e 7 de dezembro para 13 e 14 de dezembro.

uFMS (universidade Federal do Mato Grosso do Sul) não sofrerá alterações. o Enem não coincide com datas do vestibular 

 1ª e segue substituindo a fase e decidindo vagas remanescentes.

uFPr (universidade Federal do Paraná) não sofrerá alterações. o Enem não coincide com datas do vestibular e segue  

 como 10% da nota.

uFPE (universidade Federal de Pernambuco) não sofrerá alterações. o Enem não vai coincidir com as datas do vestibular  

 e segue substituindo a primeira fase.

uFrJ (universidade Federal do rio de Janeiro) o Enem serve como 1ª fase da seleção. a Comissão de vestibular vai avaliar  

 se altera a data da segunda fase.

uFrGS (universidade Federal do rio Grande do Sul) não sofrerá mudanças. o Enem não coincide com datas do vestibular  

 e segue participando da nota.

Universidade		 Alterações	previstas	

Posicionamento das universidades em relação ao Enem 2009

Fontes:  universidades e G1.
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manutenção industrial, processos químicos, re-
des de computadores e saneamento ambiental.

Apenas 3,9% dos avaliados, ou seja, 293 cursos, 
alcançaram a nota máxima do conceito do exame, 
na escala que vai de 1 a 5. Uma grande parcela de-
les (1.853), porém, atingiu a nota 3, que, de acor-
do com o MEC, é considerada satisfatória. Outros 
1.752 programas não conquistaram a qualidade 
mínima esperada e mantiveram o desempenho 
entre as notas 1 e 2.

Entre as áreas que tiveram a maior proporção 
de cursos com notas 1 ou 2 está a engenharia. No 
setor de materiais, 43% das graduações ficaram 
nessa faixa. Na civil, 37% e, na de computação, 
36%. A área de tecnologia em análise e desenvol-
vimento de sistemas também integra o ranking, 
com 38% dos cursos com desempenhos inferiores 
ao esperado. Na sequência, aparecem química 
(34%) e matemática (30%).

IGC
O Índice Geral de Cursos (IGC), anunciado em 

2008, é um indicador de qualidade de instituições 
de educação superior que considera, em sua com-
posição, a qualidade dos cursos de graduação e de 
pós-graduação (mestrado e doutorado). No que 
se refere à graduação, é utilizado o CPC (conceito 
preliminar de curso) e, no que se refere à pós-gra-
duação, é utilizada a nota Capes. O resultado final 
está em valores contínuos (que vão de 0 a 500) e 
em faixas (de 1 a 5). O IGC de cada IES do Brasil é 
divulgado anualmente pelo MEC.

O CPC tem como base o Conceito Enade, o 
Conceito IDD (Indicador de Diferença de Desem-
penhos Observado e Esperado) e variáveis de insu-
mo. O dado de variáveis de insumo – que conside-
ra corpo docente, infraestrutura e programa peda-
gógico – é formado com informações do Censo da 
Educação Superior e de respostas ao questionário 
socioeconômico do Enade. 

Foi calculado o CPC de cursos de graduação que 
fizeram o Enade em 2007, 2006 e 2005. Apenas os 
CPCs dos cursos que fizeram Enade em 2007 foram 
divulgados (em 6 de agosto) e servirão para definir 
visitas in loco para renovação de reconhecimento. 
Os demais foram calculados apenas para a compo-
sição do Índice Geral de Cursos da Instituição.

O conceito Enade refere-se à média obtida pe-
los estudantes concluintes dos cursos avaliados, 
enquanto o CPC tem como base o desempenho 
dos alunos no exame e o IDD. O indicador aponta 

o quanto o curso agrega de conhecimento ao alu-
no, além de variáveis relativas a corpo docente, in-
fraestrutura e organização didático-pedagógica.

Em 2008, houve duas mudanças metodológicas 
no cálculo dos conceitos. O Conceito Enade passou 
a considerar apenas o desempenho dos alunos con-
cluintes, enquanto o CPC – indicador que continua 
a usar a nota dos ingressantes – alterou os pesos dos 
componentes considerados em seu cálculo. 

Nesta edição, o IDD contribui com 30% na com-
posição do Conceito Preliminar de Curso, a média 
dos ingressantes, assim como a dos concluintes, 
contribui com 15%, a proporção de professores 
com doutorado compõe 20% do conceito e as 
demais variáveis entram com 5% cada uma: pro-
porção de professores com mestrado, professores 
com regime de trabalho parcial ou integral, ava-
liação positiva dos alunos quanto à infraestrutura 
do curso e avaliação positiva dos alunos quanto à 
organização didático-pedagógica.

Já a Avaliação dos Programas de Pós-Gradua-
ção, realizada pela Capes, compreende o acompa-
nhamento anual e a avaliação trienal do desempe-
nho de todos os programas e cursos que integram 
o Sistema Nacional de Pós-Graduação, SNPG. Os 
resultados desse processo, expressos pela atribui-
ção de uma nota na escala de 1 a 7, fundamentam 
a deliberação CNE/MEC sobre quais cursos obte-
rão a renovação de ‘reconhecimento’, a vigorar no 
triênio subsequente. 

resultados 
Em agosto de 2009, o Inep divulgou os resulta-

dos do IGC do ano de 2008 para todas as universi-
dades, centros universitários e faculdades do País. 
Foram avaliadas 2.001 IES públicas e privadas. 
Desse total, 44,2% (884 instituições) receberam 
nota 3. No total, apenas 21 instituições (1% do 
total) tiveram nota 5. Entre elas, 11 são públicas: 
nove federais e duas estaduais. As outras dez são 
privadas. Todas elas estão concentradas em quatro 
estados (SP, RS, RJ e MG). 

Das 2.001 IES, 120 receberam conceito 4, con-
siderado bom pelo MEC. A instituição com maior 
índice contínuo (469) foi a Escola Brasileira de Ad-
ministração Pública e de Empresas (Ebape), que fica 
no estado do Rio de Janeiro e é privada (vinculada à 
Fundação Getulio Vargas – FGV). O Instituto Tecnoló-
gico da Aeronáutica (ITA), que é público e localizado 
em São José dos Campos (SP), foi o segundo coloca-
do, com 468 pontos. A Universidade Federal de São 
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Paulo (Unifesp) manteve a liderança no ranking en-
tre as universidades neste ano, com 439 pontos. 

Três federais receberam nota 2 – uma institui-
ção na Bahia, uma em Goiás e outra no Pará. Ou-
tras cinco são estaduais. Nessa lista, ainda há 25 
municipais e 555 privadas. Somente uma das 17 
que receberam nota 1 tem financiamento público 
(municipal); todas as outras são privadas.

A última colocada foi a Faculdade de Ciências 
Jurídicas e Sociais de Maceió (Fama), que teve índi-
ce 55 e ficou na faixa um. Todas as instituições com 
notas 1 e 2 serão visitadas por técnicos do MEC. Se 
as notas forem confirmadas, as faculdades podem 
até ser descredenciadas. Segundo o MEC, cerca de 
400 instituições foram visitadas em 2008. Delas, 
nove, que tiveram notas mais baixas em seguidas 
divulgações, entraram em processo de revisão do 

credenciamento e esperam julgamento de recur-
sos; uma delas, que fica em Minas Gerais, já foi 
descredenciada.

Ainda 387 (19,3%) delas não tiveram nenhum 
conceito. Segundo o MEC, elas não tiveram a parti-
cipação mínima de dois alunos ingressantes e dois 
alunos concluintes nos cursos avaliados pelo Ena-
de. Assim, não puderam receber o conceito Enade 
e, por consequência, o CPC. 

A Universidade de São Paulo (USP) e a Univer-
sidade Estadual de Campinas (Unicamp) não têm 
IGC, pois não participam do Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (Enade), que é usado 
no cálculo da nota. Uma das instituições, a Facul-
dade Maurício de Nassau, de Pernambuco, conse-
guiu na Justiça que o MEC não divulgasse seu IGC. 
Veja uma síntese dos resultados na Tabela 17.

Escola Brasileira de administração  

Pública e de Empresas EBaPE rio de Janeiro Privada 1 1 469 5

Instituto Tecnológico de aeronáutica ITa São Paulo Federal 3 3 468 5

Escola Brasileira de Economia e Finanças EBEF rio de Janeiro Privada 1 1 461 5

Faculdade de Medicina  

de São José do rio Preto FaMErP São Paulo Estadual 2 1 461 5

Escola de administração de  FGv- 

Empresas de São Paulo EaESP São Paulo Privada 1 1 458 5

Faculdade de odontologia  

São Leopoldo Mandic SLMandIC São Paulo Privada 1 1 452 5

Faculdade Ibmec São Paulo Ibmec São Paulo Privada 2 2 440 5

Faculdade de Economia e  Faculdades 

Finanças IBMEC Ibmec rio de Janeiro Privada 2 2 433 5

Instituto Militar de Engenharia IME rio de Janeiro Federal 9 9 428 5

Instituto Superior de Educação Ivoti ISEI rio Grande do Sul Privada 1 1 419 5

Faculdade de administração  

de Empresas FaCaMP São Paulo Privada 2 1 418 5

Escola de Governo Professor  

Paulo neves de Carvalho EG Minas Gerais Estadual 1 1 414 5

Faculdade Jesuíta de  

Filosofia e Teologia FaJE Minas Gerais Privada 1 1 414 5

Faculdade de Ciências  

Econômicas Facamp São Paulo Privada 5 4 396 5

IES	 Sigla	 U.F.	(Sede)	 Dependência	 Nº	de	cursos			 Nº	de	cursos		 IGC	
	 	 	 administrativa		 que	fizeram	 com	CPC	nos		 Contínuo	 Faixas
	 	 	 	 Enade		nos	 últimos
	 	 	 	 últimos		 três	anos
	 	 	 	 três	anos*

ranking das IES com melhor avaliação – IGC 2008

Fonte:  Inep/MEC. * nota: Embora tenham participado do Enade, alguns cursos não contaram com a participação mínima de dois alunos ingressantes e dois alunos concluintes. desse modo, não recebem  Conceito Enade e, portanto,  
não recebem o Conceito Preliminar de Curso (CPC).
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Críticas do setor privado
As entidades que representam as instituições 

de ensino superior privadas, principais atingidas 
pela divulgação do IGC, não reconhecem o índice. 
Em outubro de 2008, logo após a publicação do 
IGC, começaram campanha contra os conceitos.

O Fórum das Entidades Representativas do 
Ensino Superior Privado, que reúne grupos de 
mantenedoras e representantes de centros uni-
versitários, universidades e faculdades, exigiu do 
Ministério a retirada imediata dos conceitos e a 
proibição do uso do IGC para que se estabeleça 
a lista de instituições a serem visitadas para uma 
avaliação in loco. Sem sucesso nas negociações com 
o MEC, as entidades apelaram para o Congresso. 
Está em curso na Comissão de Educação da Câmara 
a ideia de preparar um projeto de lei que proíba a 
divulgação dos conceitos.

Em nota oficial, a entidade argumentou que “o 
conceito preliminar leva em consideração o Enade 
com peso de 40%. Entretanto, inexiste a obrigato-
riedade da resolução das questões do Enade pelos 
alunos, podendo ser boicotado o referido exame, 
e, por esse motivo, a Instituição de Ensino passa a 
ser considerada de baixa qualidade”.

As entidades reafirmam “a necessidade do 
cumprimento integral da Lei nº 10.861 que ins-
titui o Sistema Nacional de Avaliação de Ensino 
Superior, pois, do contrário, serão obrigadas a 
mudar seus projetos pedagógicos para transfor-
marem-se, exclusivamente, em cursos preparató-
rios para o Enade”.

“O MEC não pode divulgar um conceito que é 
para consumo interno, não é para ser usado e fa-
zer ranking. Depois da série de reuniões, preten-
demos fazer uma proposta. É uma lei, as mudan-
ças podem passar pelo Congresso”, diz Severiano 
Alves, presidente da Frente Parlamentar em Defesa 
do Ensino Privado. O grupo, formado por mais de 
170 deputados e senadores, foi criado para defen-
der os interesses da área.

“Não queremos a divulgação do CPC por-
que é preliminar. Esse índice não é uma avalia-
ção. A avaliação completa exige a visita in loco, 
então o CPC não precisa ser divulgado”, justi-
ficou Carmen Luiza da Silva, vice-presidente 
da Associação Brasileira de Mantenedoras do 
Ensino Superior (Abmes).

O secretário-geral do Fórum das Entidades 
Representativas do Ensino Superior Particular, 
Gabriel Mário Rodrigues, pediu valorização ao 

segmento privado. “Está claro que hoje estamos 
dando um passo bastante concreto no senti-
do de fortalecer esse primeiro estágio que foi 
a Frente Parlamentar”, comentou na época da 
criação da frente.

Da mesma forma, o presidente do Semesp, 
Hermes Ferreira Figueiredo, pediu à Frente 
Parlamentar a defesa do setor privado. “Precisamos 
desse posicionamento com convicção, para que pos-
samos romper o preconceito ideológico a respeito 
da iniciativa privada no ensino superior”, afirmou.

Segundo Figueiredo, o IGC foi um índice “cria-
do internamente pelo Inep, sem muita consistên-
cia metodológica. E também estamos questionan-
do a legalidade do índice. Ele atropela bastante a 
lei do Sinaes, que estabelece que qualquer avalia-
ção sobre uma instituição de ensino superior deve 
respeitar o ciclo avaliativo, composto por três fa-
ses. A formulação do IGC se baseou exclusivamen-
te no resultado do Enade, que é um dos itens que 
compõem a avaliação de uma universidade”.

De acordo o Semesp, o MEC tem de dar um pra-
zo para as universidades resolverem problemas, 
rearranjarem o projeto pedagógico, contratarem 
professores etc. A entidade defende a assinatura 
de um termo de compromisso entre as partes, que 
se não for cumprido deve levar a punições.

Os deputados federais que compõem a Frente 
Parlamentar em Defesa do Ensino Superior pro-
põem um aperfeiçoamento do Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior – Sinaes. 
Eles reivindicam a não publicação, por parte do 
Ministério da Educação, do Conceito Preliminar 
de Curso, usado pelo MEC como referencial para 
a avaliação in loco dos cursos das Instituições. 
Outra solicitação é que a divulgação das avalia-
ções de todas as instituições seja publicada de 
uma única vez.

Segundo o presidente da Frente, deputado 
João Matos, os “instrumentos de avaliação devem 
ser modificados de forma a permitir a identidade 
e a diversidade de cursos e instituições”.

Por outro lado, Eduardo de Carvalho Andrade, 
professor do Ibmec São Paulo, acha natural que as 
entidades de ensino contestem a divulgação de 
rankings da qualidade acadêmica de instituições 
de ensino superior (IES).

“É inegável que os membros da sociedade 
tomam as suas decisões baseados nos rankings. 
Empresas disputam os profissionais formados nas 
escolas líderes. Estudantes querem obter o diploma 
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das mais prestigiosas escolas. E as consequências 
da posição no ranking são sentidas pelas IES”, ana-
lisa Andrade.

A seu ver, o governo não deveria ceder a elas. Ao 
mesmo tempo, conviria que ele atentasse para algu-
mas questões. Andrade argumenta que a avaliação 
tem de ser muito justa pra não prejudicar entidades 
sérias e beneficiar outra de menor qualidade.

Segundo Andrade, o “MEC vem realizando um 
excelente trabalho na coleta de informações sobre 
as IES e na divulgação, da forma mais transparen-
te possível, do processo de avaliação das mesmas”. 
Porém, algumas questões deveriam ser levadas 
em consideração, como a compilação de três in-
formações pra se chegar à média das notas. Com 
isso, algumas informações relevantes não ficam 
em evidência. 

A segunda questão a ser levada em considera-
ção pelo MEC é a de não alterar constantemente 
a metodologia do ranking. “Um ranking oficial 
funciona como um marco regulatório do governo. 
Como em outros setores da economia, as IES ne-
cessitam de estabilidade das regras do jogo. Isto 
não impede que, de tempos em tempos, aperfeiço-
amentos da metodologia possam ser feitos.”

Dados do resultado do IGC tabulados por Os-
car Hipólito, pesquisador do Instituto Lobo, reve-
laram que a diferença de nota entre universidades 
públicas e privadas caiu porque as instituições pri-
vadas mantiveram suas médias (239, em escala até 
500) e as públicas tiveram um recuo (de 304 para 
292). Entre as IES públicas, o maior recuo ocorreu 
nas universidades estaduais – a média caiu 9%. Nas 
federais, a queda foi de 1%. Os dados mostraram 
também que o número de universidades estaduais 
reprovadas subiu de um para cinco, aquelas com 
1 e 2 no IGC.

Hipólito acredita que, no caso das instituições 
estaduais, “em alguns estados, pode haver mais in-
terferência política na gestão universitária. O que 
ocorre menos nas federais e nas estaduais de São 
Paulo”. Também acredita que o controle das es-
taduais seja menos rigoroso, pois o processo está 
principalmente nas mãos dos Conselhos Estaduais 
de Educação e não nas do MEC. “

nova composição do CPC
Em agosto de 2009, o MEC editou a portaria nú-

mero 821 que modificou a composição do Concei-
to Preliminar de Cursos (CPC). A nova composição 
do CPC aumentou o peso para o corpo docente (ti-

tulação de doutores, mestres e regime de trabalho) 
de 18,8% para 30%; reduziu o do Enade de 70% para 
60%; e fixou em 5% o peso da infraestrutura (antes 
era 3,06%) e do projeto pedagógico (8,13%). O novo 
CPC atendeu a uma reivindicação das instituições 
de ensino superior de incluir na composição do in-
dicador a titulação de mestres. O cálculo, portanto, 
estabelece o peso de 5% para a quantidade de pro-
fissionais com esse nível de formação. Além disso, 
houve um aumento de 11,67% para 20% no peso 
dos doutores, o que acarreta, segundo os especia-
listas, alguns problemas para as instituições.

A mudança foi feita a pouco mais de um ano 
da criação do indicador, período em que as ins-
tituições de ensino superior ainda estavam em 
processo de adaptação à medida. Segundo repor-
tagem da revista Ensino Superior, de setembro de 
2009, as novas regras vão exigir maior investimen-
to financeiro principalmente para contratação de 
doutores. Na opinião da coordenadora de avalia-
ção externa da Anhanguera Educacional, Magda 
Patrícia Caldeira Arantes, haverá o risco de as ins-
tituições terem de repassar o custo da adequação 
dessas medidas para as mensalidades dos alunos. 

Ana Maria Costa de Sousa, reitora do Centro 
Universitário Ibero-Americano (Unibero), conside-
rou um equívoco dar peso excessivo a essa categoria 
no cálculo da avaliação geral de um curso. Em sua 
opinião, o modelo das escolas centrado no ensino 
exige maior número de mestres. “O ambiente na-
tural do doutor é o centro de pesquisas.” Costa de 
Sousa também julgou inadequada a uniformização 
de uma regra para todo o País, desconsiderando as 
grandes desigualdades regionais. Além do alto in-
vestimento necessário para a contratação de dou-
tores, salienta a dificuldade das instituições para 
contratar doutores em certas regiões do País.

Finalmente, a crítica dos representantes do se-
tor dirigiu-se para uma possível contradição entre 
os resultados das avaliações com base no Enade e 
no CPC. Conforme Arantes, grande parte dos cur-
sos que conseguiu bom conceito no Enade teve 
sua nota reduzida no CPC em função do corpo do-
cente. Foi o que ocorreu com 948 cursos, dos 4.819 
que tiveram conceito no Enade, entre 7.330 cursos 
avaliados. Além disso, 179 cursos que receberam 
nota 5 no Enade ficaram com 4 no CPC; 439 cursos 
que atingiram nota 4 no Enade tiveram nota 3 no 
CPC; 308 cursos com conceito 3 no Enade baixa-
ram para 2 no CPC; e 22 cursos com nota 5 no Ena-
de receberam 3 no CPC. 

avaliação dos cursos
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Aliás, uma das primeiras medidas da Abmes 
foi enviar ao MEC documento sobre os indicado-
res criados em agosto (CPC) e setembro (IGC). Os 
representantes do setor particular discordaram, 
no texto, do processo de avaliação. Segundo o se-
tor, as avaliações centradas no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (Enade) não pode-
riam ser consideradas fontes para definição de um 
conceito de curso.

Também de acordo com Arantes, o novo CPC par-
te de uma conta do conceito do Enade em que há au-
mento do peso do desempenho dos ingressantes de 
11% para 15% e diminuição do peso do desempenho 
dos concluintes de 29% para 15%. Em sua opinião, o 
peso deveria ser maior para o concluinte. 

Percepção dos alunos e da sociedade
Conforme a pesquisa “Índice de Imagem e Re-

putação”, realizada pela CDN Estudos e Pesquisa 
e divulgada pela Semesp em setembro de 2009, 
tradição, qualidade de ensino e corpo docente de 
gabarito são atributos de uma IES privada valo-
rizados por 31% dos alunos consultados, 28% da 
população, 75% das autoridades e 44% da mídia. 
A pesquisa, feita entre fevereiro e março de 2009, 
envolveu 1.682 pessoas, entre alunos, ex-alunos, 
professores, pais de alunos e de ex-alunos, gesto-
res, funcionários, população do entorno, autori-
dades municipais e mídia.

O levantamento apontou também que 88% 
dos estudantes se consideram satisfeitos com a 
instituição particular em que estudam. Desse uni-
verso, 33% atribuem à qualidade de ensino o prin-
cipal fator de satisfação. Para os que se dizem in-

satisfeitos, o principal motivo são professores que 
deixam a desejar. 

Segundo Cristina Panella, diretora da CDN e 
coordenadora da pesquisa, apesar da evolução re-
gistrada pelo setor privado nos últimos anos, a so-
ciedade, notadamente o governo e a mídia, ainda 
não reconhece os ganhos de qualidade conquista-
dos. A pesquisadora revelou que 79% das autorida-
des entrevistadas concordam com a afirmação de 
que as instituições particulares não apresentam 
superioridade na qualidade de ensino em relação 
às públicas. Além disso, a respeito da pergunta so-
bre a produção científica no estado, apenas 25% 
dos entrevistados souberam citar uma instituição 
que considerava forte. O maior reconhecimento 
das IES privadas é pela sua capacidade de absorver 
estudantes que não conseguem ingressar no siste-
ma público de ensino superior. 

Ainda de acordo com a pesquisa, a escolha 
de uma instituição para estudar é feita, para 40% 
dos alunos, levando-se em conta a localização da 
mesma. O custo é fator importante para 19% dos 
ingressantes. Já a oferta de bolsas de estudo só é 
relevante para as classes C e D ou 14% dos pesqui-
sados. Para os alunos, o ensino superior privado 
representa maior empregabilidade. Esse valor está 
relacionado às seguintes imagens ou evocações: 
acesso ao mercado de trabalho (12%), formação 
profissional (9%) e futuro melhor (9%). Já entre 
os gestores, a qualidade de ensino foi a resposta 
mais citada e a oportunidade de trabalho ficou na 
segunda colocação dentro desse grupo, o que re-
velaria, segundo Panella, certo descompasso entre 
o objetivo do aluno e a oferta do gestor. 

avaliação dos cursos
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Dados divulgados pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), em outubro de 2008, apontam que o in-
vestimento público na educação em relação ao 
Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,5% de 2005 
para 2006, chegando a 4,4%. Em valores brutos 
isso significa que em 2006 foram aplicados na 
educação pública R$ 102 bilhões.

Para o ministro da Educação, Fernando Haddad, 
o aumento representa um “incremento anual mui-
to significativo”. Ele defende como patamar ideal 
o investimento de 6% do PIB em educação por ano, 
como ocorre em outros países da América Latina, 
como Venezuela, Argentina e Chile.

O Inep fez uma compatibilização dos da-
dos de investimento público em educação com 
a metodologia utilizada pela Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) de 2000 até 2006. O estudo concluiu que 
em 2000 o investimento era de 3,9% do PIB. Em 
2001 passou para 4%, em 2002 para 4,1% e entre 
2003 e 2005 caiu para 3,9%, atingindo o percentu-
al máximo em 2006 (4,4%). Segundo Haddad, a ex-
pectativa é de um novo aumento que continuará 
pelos próximos anos. Até 2006, o investimento não 
incluía os repasses do Fundo de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb), que ainda não esta-
va em vigor. 

O cálculo do Inep inclui investimentos dos go-
vernos federais, estaduais e municipais. Haddad 
acredita que o aumento ocorreu porque a educação 
tornou-se prioridades em todas as esferas. “Tem ha-
vido um movimento de investimento na educação 
em todo o Brasil. Quando a economia cresce, isso 

favorece o governante a eleger prioridades, pois 
os orçamentos públicos ficam menos engessados, 
permite ao gestor fazer opções”, ressalta.

Outra análise feita pelo Inep aponta que o 
maior incremento foi feito na educação básica. O 
custo anual por aluno nessa etapa foi de R$ 1.773 
em 2006, ante R$ 1.485 em 2005. Já no ensino su-
perior foram investidos R$ 11.820 por estudante 
em 2006. Ou seja, a proporção de investimentos 
entre as duas etapas é de seis para um. Apesar da 
distância ainda existente, o abismo já foi maior: 
em 2002 essa comparação era de dez para um, ou 
seja, o custo de um aluno do ensino superior era 
dez vezes maior do que o da educação básica.

Expansão em São Paulo
O crescimento da oferta de ensino superior 

no estado de São Paulo nos últimos anos percor-
reu caminhos opostos para universidades públi-
cas e privadas. Segundo levantamento realizado 
pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras dos 
Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de 
São Paulo (Semesp), as faculdades, centros univer-
sitários e universidades particulares aumentaram 
sua presença no interior: foram 63,7% mais insti-
tuições entre 2000 e 2007. As públicas focaram in-
vestimentos na Grande São Paulo, com crescimen-
to de 85,7% no mesmo período.

Para o presidente do Semesp, que congrega ape-
nas instituições particulares, Hermes Figueiredo, a 
região da Grande São Paulo já estava praticamen-
te saturada, com pouco espaço para crescimento. 
“Além disso, houve um deslocamento da atividade 
econômica de São Paulo para cidades do interior 

Investimentos

Investimentos
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como Araras, Ribeirão Preto, Campinas”, diz. “De 
2000 para cá, muitas escolas de educação funda-
mental e média aproveitaram espaços ociosos, à 
noite, e abriram faculdades.”

Em relação à qualidade, porém, como as pú-
blicas normalmente têm notas maiores, a Grande 
São Paulo sairia ganhando. No último Exame 
Nacional de Desempenho do Estudante (Enade), 
alunos de universidades privadas de todo o País ti-
veram média 44,9, enquanto a média das públicas 
foi de 48,5.

Um dos grupos que mais investem no interior 
de São Paulo é o Anhanguera Educacional, que, 
nos últimos anos, tem comprado instituições e 
aumentou seu número de alunos de 40 mil para 
mais de 200 mil. “O interior teve uma ampliação 
da malha viária, registrou o deslocamento de em-
presas nacionais e multinacionais e ainda oferece 
benefícios fiscais e de terra”, diz o diretor de ma-
rketing do grupo, Higino Viegas. “Alguns desses 
fatores levam as empresas a requisitar mão de 
obra qualificada.”

A Estácio de Sá é outra instituição que vem in-
vestindo maciçamente no setor. Foram direciona-
dos para o crescimento orgânico R$ 38,6 milhões 
em 2007 e R$ 60,4 milhões em 2008. Em expansão, 
a universidade investiu R$ 56,7 milhões em 2008 e 
R$ 55,7 milhões e 2007. 

Já o crescimento das públicas na Grande São 
Paulo pode ser explicado principalmente pela 
criação da Universidade Federal do ABC (Ufabc), 
pela ampliação do campus da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) e pela nova uni-
dade da Universidade de São Paulo (USP) na zona 
leste da cidade.

Norte e Nordeste
Segundo dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada em 
setembro de 2008 pelo IBGE, a maior parte dos 
estudantes de nível superior das regiões Norte e 
Nordeste, assim como a maior parte dos univer-
sitários do País, está na rede privada (76%). Entre 
as públicas, os universitários das regiões Norte e 
Nordeste são 35%, o maior percentual do País na 
rede do governo.

O presidente da Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), 
Gabriel Mario Rodrigues, explica que essa é um 
tendência normal. “As instituições nascem nos 
grandes centros”, disse. Segundo Rodrigues, as 

entidades de ensino privadas crescem, principal-
mente, na região setentrional e no Centro-Oeste, 
onde também avança o desenvolvimento econô-
mico. “Nessas regiões, [as faculdades] estão cres-
cendo bem”, afirma ao lembrar o aumento de uni-
dades na Bahia, em Pernambuco e no Rio Grande 
do Norte.

 
Fusões e aquisições nas IES

Em setembro de 2008, foi divulgado o resul-
tado parcial da pesquisa feita pela KPMG sobre 
o mercado de fusões e aquisições no ano. Nele, 
em função do aumento considerável, o setor de 
educação superior passou a merecer espaço pró-
prio. Foram 41 fusões ou aquisições registradas 
no período, alta de 115% em comparação com o 
ano de 2007.

Esse movimento dos grupos Estácio, 
Anhanguera, Sebe e Kroton é apontado como 
principal responsável pelo número de aquisições 
em 2008. Segundo a KPMG, as quatro captaram, 
em 2007, R$ 2 bilhões. Marcos Boscolo, sócio da 
KPMG responsável pelo setor educacional, apon-
tou que esses grupos revelaram claramente aos in-
vestidores as intenções de se expandir por meio de 
aquisições. “Já era previsto isso, essa consolidação 
do mercado, a partir de 2007, e que isso continu-
asse em 2008”, apontou Boscolo. A educação foi 
o terceiro setor com maior número de aquisições 
naquele ano, atrás apenas dos segmentos de tec-
nologia e de alimentos e bebidas.

Por outro lado, Rodrigo Capelato, diretor-exe-
cutivo do Semesp, acreditava que o ano de 2009 
significaria uma inversão dessa curva. Ele estimava 
queda de cerca de 50% no número de aquisições, 
embora achasse que a própria crise contribuiria 
para o aumento das fusões. “Algumas instituições 
podem buscar na fusão de ativos uma forma de 
enfrentar a conjuntura”, resumiu ele.

Gabriel Mario Rodrigues, presidente da 
Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino 
Superior (Abmes), acreditava também na tese de 
manutenção ou mesmo de algum crescimento no 
número de fusões como alternativa à crise ao co-
mentar os números divulgados pela KPMG. “É a 
mesma coisa que é observada em outros setores, 
como o bancário, por exemplo. Teremos grandes 
jogadores no lugar das escolas pequenas. E, hoje, 
metade da oferta é feita por instituições peque-
nas, localizadas no interior, quem têm entre 500 
e mil alunos.”
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“Elas, provavelmente, terão problemas num 
futuro próximo”, adverte Rodrigues. Boscolo re-
vela que essa possível tendência de crescimento 
das fusões já é verificada nos levantamentos da 
KPMG. “Acho que a segunda onda de fusões e 
aquisições dever ter um processo maior. As insti-
tuições vão procurar se juntar e assim crescer sem 
que haja a necessidade de desembolsar grandes 
quantias. Esse é um movimento que já percebe-
mos”, declara ele.

O sócio da KPMG, responsável pelo setor 
educacional, explicou que parte dessas peque-
nas instituições já enfrenta problemas e que a 
situação crítica de algumas delas foi o elemen-
to que engrossou o volume de aquisições regis-
trado até aqui pela pesquisa. “Parte desse setor 
não conta com gestão profissionalizada como 
outros segmentos. Muitas vezes são instituições 
baseadas numa administração familiar que dei-
xou de cuidar da gestão. Há entidades que por 
causa da competição e da crise acabam em situ-
ação muito dif ícil.” 

Algumas dessas aquisições foram feitas sem 
que a parte compradora tenha tido de desembolsar 
grandes quantias. Os compradores simplesmente 
assumiram a dívida para ficar com a instituição.

Segundo Boscolo, as empresas educacionais 
frequentemente misturam despesas da institui-
ção e dos seus controladores, deixam de registrar 
parte dos gastos e despesas, não elaboram balan-
cetes periodicamente e usam práticas rudimen-
tares de contabilidade. 

A precariedade desse controle de custos resul-
ta numa oferta de cursos deficitários, que deixam 
as instituições em situações financeiras problemá-
ticas. “Essa é a falha mais crítica das empresas de 
ensino superior”, afirmou Rodrigo Capelato, do 
Semesp. Há cerca de seis anos, segundo Capelato, 
as instituições de ensino começaram a elevar a 

oferta de vagas em ritmo superior ao da expansão 
da demanda, de forma que a disputa por alunos e 
as guerras de preços aumentaram. A competição 
se acirrou ainda mais depois que algumas empre-
sas conseguiram se capitalizar e crescer por meio 
de aquisições.

De acordo com consultores, quem compra as-
sume a responsabilidade de reorganizar a empre-
sa comprada, mas desconta esse trabalho no pre-
ço pago pelo negócio. No entanto, Carlos Simões, 
sócio da KPMG na área de consultoria financeira, 
afirmou que os números distorcidos das empresas 
são um obstáculo para fundos de participações. 
“Alguns fundos de private equity começam anali-
sando cem empresas para comprar, mas só duas 
ou três chegam ao processo final de negociação”, 
indicou Simões. 

Apesar das barreiras, esses fundos permane-
cem interessados em adquirir empresas de edu-
cação e têm aproximadamente R$ 3 bilhões reser-
vados para investimentos no setor, segundo esti-
mativas. Entre aqueles que já investiram no setor 
estão o GP, com participação na Estácio; o UBS, na 
Fanor, e o Pátria, na Anhanguera. 

Em 2008, um grupo de sete empresas – a maio-
ria com ações no mercado – adquiriu 33 faculda-
des com recursos superiores a R$ 300 milhões ou 
uma média de R$ 5,5 mil por aluno, segundo le-
vantamento feito pela consultoria Cypress. 

A Anhanguera investiu R$ 536 milhões em 
expansão, com 18 aquisições recentemente. Nos 
dois últimos anos, o Grupo SEB direcionou R$ 
190 milhões em aquisições de outras instituições 
de ensino. A última foi adquirida em 2009, por 
R$ 41 milhões.

A Estácio de Sá adquiriu recentemente três ins-
tituições de ensino, destinando R$ 10,28 milhões 
para as operações. Já o grupo Iuni, adquiriu, em 
2008, faculdades por R$ 20,5 milhões.

Investimentos
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linha de crédito do BNDES
Acolhendo pedido dos empresários do setor 

educacional, o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) anunciou, em feve-
reiro de 2009, a abertura de uma linha de crédito, 
com juros favorecidos, para financiar as universida-
des privadas. O BNDES só liberará recursos para as 
instituições com nota entre 3 e 5 no Índice Geral de 
Cursos (IGC) do Ministério da Educação (MEC).

Encaminhado pelo Fórum das Entidades 
Representativas do Ensino Superior Particular, o 
pedido de tratamento diferenciado, pelo BNDES, 
foi justificado com base num estudo que mostra 
que 41,5% das instituições particulares de ensino 
superior de São Paulo terão, em 2009, menos estu-
dantes do que em 2008. O levantamento foi feito 
com base em dados encaminhados por 266 uni-
versidades privadas paulistas.

Um dos motivos alegados pelos dirigentes das 
universidades é que a inadimplência tinha cresci-
do com a crise econômica mundial. 

De 1997 até metade de 2008, o BNDES conce-
deu R$ 525 milhões para 621 instituições públicas 
e privadas. Para obter crédito pela nova linha, o 
projeto da universidade precisará ser aprovado 
pelo MEC e, nesse novo programa, os recursos só 
poderão ser usados para investimentos em mo-
dernização de campi e construção de laboratórios, 
entre outras medidas de melhoria da faculdade. 

A princípio, o MEC estabeleceu que o dinheiro 
não poderia ser captado para abertura de novas 
instituições nem usado como capital de giro. No 
entanto, as universidades ainda estão discutindo 
essa questão com o Ministério.

No primeiro semestre de 2009, Hermes 

Figueiredo, presidente do Sindicato das 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 
Superior no Estado de São Paulo (Semesp), afir-
mou que o capital de giro era uma prioridade. O 
Semesp previa a possibilidade de ocorrer um de-
sequilíbrio financeiro neste ano mesmo entre as 
instituições mais sólidas, motivado pela queda no 
número de alunos ingressantes e das projeções de 
aumento da inadimplência.

Programa IES
Em agosto de 2009, o ministro da Educação, 

Fernando Haddad, e o diretor da Área de Inclusão 
Social do BNDES, Elvio Gaspar, assinaram acor-
do para implantação do Programa de Melhoria 
do Ensino das Instituições de Educação Superior 
– Programa IES. O programa dispõe de orçamento de 
R$ 1 bilhão, com vigência pelos próximos cinco anos. 
Os recursos podem ser requisitados por Instituições 
de Educação Superior (IES) públicas e privadas.

Para ter acesso aos financiamentos, as institui-
ções deverão ter projeto institucional aprovado pelo 
MEC. Como o Programa operará apenas por meio da 
modalidade indireta, elas terão, ainda, de dispor de 
um agente financeiro credenciado por meio do qual 
encaminharão o projeto de apoio, conforme mode-
los disponíveis, a ser analisado pelo BNDES.

Adicionalmente, as IES terão de cumprir uma 
série de pré-requisitos definidos pelo MEC, com 
o objetivo de atender às exigências de qualidade. 
Os parâmetros são avaliações conduzidas no âm-
bito do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior). O MEC também poderá ava-
liar o plano acadêmico apresentado pela IES.

Para instituições privadas, são exigências as 

ações do governo

ações do governo
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adesões ao Fundo de Financiamento ao Estudante 
do Ensino Superior (FIES), que é um programa 
governamental de financiamento estudantil, e ao 
Programa Universidade para Todos (ProUni), de 
bolsas de estudo para alunos carentes. 

A partir da análise do plano acadêmico, o MEC 
estabelecerá metas de desempenho, com base em 
indicadores objetivos (percentual de docentes com 
titulação de mestrado e doutorado e percentual 
de docentes contratados em regime de dedicação 
integral). As metas constarão do contrato de finan-
ciamento entre o agente financeiro e a instituição 
de ensino e serão monitoradas pelo Ministério.

Entre os itens financiáveis pelo novo Programa 
estão obras civis, máquinas e equipamentos novos 
nacionais ou importados, caso não haja similar na-
cional, aquisição de livros e softwares didáticos ou 
dedicados à melhoria da gestão administrativo-fi-
nanceira. Os recursos também poderão ser usados 
para capacitação gerencial e treinamento para me-
lhoria da gestão administrativo-financeira e na rea-
lização de estudos de natureza organizacional.

Outros itens passíveis de apoio financeiro 
são investimentos fixos voltados à qualificação e 
modernização de cursos de graduação mantidos 
pela IES, investimentos fixos voltados à qualifica-
ção e modernização de cursos ou programas de 
pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutora-
do), investimentos fixos voltados à qualificação 
dos docentes, além de capital de giro associado, 
limitado a 40% do investimento fixo financiável. 
Finalmente, o Programa pode apoiar a reestrutu-
ração financeira da instituição, mediante apresen-
tação de projeto de otimização operacional, com 
o objetivo de garantir sua sustentabilidade.

Segundo o presidente do Semesp, Hermes Fi-
gueiredo, a medida vem em boa hora e é vantajosa 
ao incluir o capital de giro. “No entanto, o prazo 
de 72 meses para a implantação de projetos de 
reestruturação financeira não é suficiente. O setor 
enfrenta altas taxas de inadimplência, que é um 
problema crônico”, afirmou. 

Além disso, de acordo com levantamento do 
Semesp, aproximadamente 76,38% das institui-
ções de ensino superior particulares do Brasil não 
poderão ter acesso ao Programa, devido à exigên-
cia de nota mínima no Índice Geral de Cursos da 
Instituição (IGC). Para José Roberto Covac, consul-
tor jurídico da Associação Brasileira de Mantene-
doras de Ensino Superior (Abmes), o critério deve-
rá prejudicar justamente as instituições que mais 

precisam do crédito. “As IES que estão abaixo dos 
conceitos avaliativos do MEC precisam de dinhei-
ro para poder se reestruturar. Com essa lista de 
imposições feitas, nada será mudado”, comentou.

Situação das filantrópicas
Os ministérios da Educação e da Fazenda es-

tudam uma proposta para criar regras de falência 
para instituições como as de ensino sem fins lucra-
tivos, que não seguem a atual lei de recuperação 
judicial. Algumas universidades privadas/filantró-
picas enfrentaram dificuldades financeiras nos úl-
timos meses e tiveram atividades paralisadas.

Segundo o ministro da Educação, Fernando 
Haddad, essas instituições não têm o benefício da 
recuperação judicial, como é o caso das instituições 
comerciais. “Temos que salvaguardar essas institui-
ções, pois não são mantidas pelo estado, mas por 
mensalidades, e precisam ter um mecanismo legal 
de proteção do Poder Judiciário”, afirmou.

Haddad explicou que há no Código Tributário 
Nacional a figura da moratória que ainda não foi 
regulamentada. Por causa disso, disse ele, se uma 
instituição deve tributos à Receita Federal, o órgão 
não tem como reaver esse dinheiro por falta de re-
gras específicas.

reuni
O setor privado do ensino superior é impactado 

pelos programas do governo federal de ampliação 
e reestruturação das universidades públicas que 
atraem estudantes e ditam melhorias no padrão do 
ensino. Entre esses, pode-se citar o Reuni.

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais Brasileiras 
(Reuni) é uma das ações integrantes ao Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE). 

Com o Reuni, o governo federal adotou uma 
série de medidas a fim de retomar o crescimento 
do ensino superior público, criando um programa 
multidimensional e, ao mesmo tempo, acadêmi-
co, político e estratégico. 

O Reuni constitui a segunda etapa do Programa 
de Expansão da Educação Superior Pública, inicia-
do em 2003. Instituído pelo Decreto nº 6.096, de 
24 de abril de 2007, tem a Secretaria de Educação 
Superior do Ministério da Educação como sua ins-
tância maior de gestão.

Os efeitos da iniciativa podem ser percebidos 
pelos expressivos números da expansão, iniciada 
em 2008 e prevista para concluir-se em 2012, e 



�� Valor análise setorial EnSIno SuPErIor PrIvado

pela oportunidade que representa para a reestru-
turação acadêmica.

É possível caracterizar e qualificar as três eta-
pas da expansão recente das universidades fede-
rais brasileiras a partir de três ciclos:

* Primeiro Ciclo: Expansão para o Interior 
(2003/2006): Criação de dez novas universidades 
federais em todas as regiões; consolidação de duas 
universidades federais; criação e consolidação de 
49 campi universitários, interiorização da educação 
pública e gratuita com efeitos imediatos sobre o 
atendimento à forte demanda do interior; impacto 
positivo nas estruturas – física, política, social, cul-
tural, econômica, ambiental; criação e ampliação da 
oferta de novas oportunidades locais e regionais; e 
combate às desigualdades regionais e espaciais;

* Segundo Ciclo: Expansão com Reestruturação 
(2007/2012): Adesão da totalidade das 54 institui-
ções federais de ensino superior (então existentes 
em dezembro de 2007); 26 projetos com elementos 
componentes de inovação; consolidação e implan-
tação de 95 campi universitários; quadro perceptí-
vel de ampliação do número de vagas da educação 
superior, especialmente no período noturno;

* Terceiro Ciclo: Expansão com Ênfase nas 
Interfaces Internacionais (2008): Criação de uni-
versidades federais em regiões territoriais estraté-
gicas, com objetivos de ensino, pesquisa e extensão 
no âmbito da integração e da cooperação interna-
cional sob liderança brasileira. Encontra-se em pro-
cesso de criação e/ou implantação: Universidade 
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), 
sediada em Foz do Iguaçu (PR); Universidade 
Federal do Oeste do Pará (UFOPA), localizada em 
Santarém (PA); Universidade Luso-Afro-Brasileira 
(UNILAB), em Redenção (CE); e Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS), em Chapecó (SC).

Sistema de cotas
Em novembro de 2008, a Câmara dos Deputados 

aprovou, em votação simbólica, projeto que reserva 
pelo menos 50% das vagas em cada curso e turno de 
universidades federais para estudantes que tenham 
feito todo o ensino médio em escolas públicas. Para 
entrar em vigor, o projeto precisa ser aprovado pelo 
Senado e sancionado pelo presidente Lula. 

Atualmente, as instituições têm adotado di-
ferentes modelos para aumentar o número de 
alunos da rede pública no sistema (como bônus e 
cotas, mas com distintos percentuais de reserva). 
Pelo texto, as vagas destinadas à rede pública terão 

de ser distribuídas a candidatos autodeclarados 
negros, pardos e indígenas, em uma proporção no 
mínimo igual à da população do estado onde fica 
a faculdade, segundo o censo do IBGE.

A principal mudança feita pela Câmara com rela-
ção ao projeto do Senado foi a inclusão de um critério 
de renda para definir os beneficiados. A base gover-
nista aceitou destinar metade das vagas reservadas 
à escola pública para alunos de famílias com renda 
igual ou inferior a um salário mínimo per capita. 

Por conta da mudança, o texto voltou ao 
Senado, onde já havia sido aprovado. Em uma uni-
versidade com mil vagas, por exemplo, 500 cadei-
ras serão obrigatoriamente para estudantes que te-
nham cursado o ensino médio em escolas públicas, 
e essas vagas serão distribuídas segundo a etnia. 
Ainda em relação a essas 500 vagas, 250 serão para 
pessoas que venham de família com renda igual ou 
inferior a um salário mínimo por pessoa. 

Caso as vagas não sejam preenchidas segundo os 
critérios estabelecidos, elas serão destinadas a ou-
tros estudantes egressos de escolas públicas. Antes 
da aprovação do texto, o ministro da Educação, 
Fernando Haddad, afirmou não se opor à inclusão 
do critério de renda na reserva de vagas, regra que 
não constava do texto do governo. Defensor das co-
tas, diz não ver risco de os alunos mais pobres não 
conseguirem acompanhar os cursos.

Por outro lado, o ministro admitiu que o proje-
to deve ser modificado. Segundo ele, é preciso que o 
texto seja claro para não haver dúvida sobre o siste-
ma que está sendo criado. De acordo com a proposta 
original do governo, 50% das vagas vão para estu-
dantes da rede pública, com subcota racial propor-
cional ao percentual de pretos, pardos e indígenas 
em cada estado, segundo IBGE. A Câmara incluiu 
emenda que reserva metade das vagas para cotistas 
a estudantes pobres, o que provocou confusão. 

Escolas técnicas
O projeto aprovado também vale para insti-

tuições federais de ensino técnico de nível médio. 
Nesse caso, os beneficiados serão os que tiverem 
cursado integralmente o ensino fundamental na 
rede pública. Ainda de acordo com o texto aprova-
do, as universidades federais deverão implemen-
tar no mínimo 25% da reserva de vagas a cada ano 
e terão o prazo máximo de quatro anos, a partir 
da publicação da lei, para o cumprimento integral 
da regra. O Executivo terá de fazer, depois de dez 
anos, uma revisão do novo sistema de cotas.

ações do governo
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Atualmente, com as várias modalidades de 
crédito educativo que são oferecidas, alunos que 
não teriam as mínimas condições de arcar com 
uma mensalidade no ensino superior conseguem 
hoje cursar uma universidade, pagando o valor do 
semestre em 12 vezes, com 1% de juros.

De acordo com o Semesp, apenas 6,9% dos 
estudantes brasileiros das universidades priva-
das contam com algum tipo de financiamento 
para pagar suas mensalidades. Os dados foram 
divulgados em junho de 2009, com base em in-
formações do Censo da Educação Superior de 
2007, do MEC.

O sistema de crédito educativo popular vol-
tou a chamar a atenção do País após a institucio-
nalização do Programa Universidade para Todos 
(ProUni), em 2005. Nos últimos anos, com alvo 
nas classes C, D e E, estão sendo desenvolvidas pe-
las universidades e instituições financeiras linhas 
de crédito que atendam às necessidades desses 
alunos e aumentem a rentabilidade dos cursos.

Dados do Banco Central mostram que o merca-
do de crédito total para a pessoa f ísica movimenta 
cerca de R$ 350 bilhões no Brasil. E a expectativa 
do mercado é que o segmento de crédito educati-
vo atinja R$ 1 bilhão rapidamente.

Para Hermes Figueiredo, presidente do Semesp, 
a maior dificuldade dos alunos está na obtenção 
do crédito, que exige fiador e tem juros considera-
dos altos pelos estudantes. A taxa de inadimplên-
cia do FIES, por exemplo, está em 20%, índice se-
melhante à inadimplência nas mensalidades das 
faculdades particulares, que gira em torno de 23%. 
Ainda assim, o FIES responde por 67,6% dos 250 
mil alunos com alguma modalidade de crédito. 

Outros 20% contam com programas das próprias 
instituições onde estudam.

Para Jacques Schwartzman, diretor do centro 
de estudos sobre ensino superior da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), que desenvolve 
uma pesquisa sobre o crédito educativo no Brasil, 
o setor vive um bom momento. “As fontes forne-
cedoras de crédito educativo aumentaram com a 
entrada de empresas especializadas e dos bancos 
comerciais, antes resistentes a esse tipo de opera-
ção.” Segundo Schwartzman, análises de consul-
torias sobre a área educacional estimam que, em 
2010, 53% dos alunos universitários no Brasil se-
rão das classes C e D.

FIES
A maior parte do crédito estudantil é prove-

niente do Fundo de Financiamento ao Estudante 
do Ensino Superior (FIES), o programa de crédito 
educativo da Caixa Econômica Federal (CEF). 

De acordo com Mauro Xavier, gerente nacional 
de fundos e seguros sociais da Caixa Econômica 
Federal (CEF), foram contratados quase 50 mil 
financiamentos pelo FIES em 2007 e, em 2008, o 
governo ofereceu 119.529 bolsas.

Criado em 1999, o FIES é operado pela Caixa 
e substituiu o Programa de Crédito Educativo 
(Creduc). Já beneficiou mais de 500 mil alunos e 
tem 1,4 mil instituições credenciadas, segundo 
dados do site do MEC.

Desde 2008, o FIES passou a oferecer financia-
mento de 100% dos valores das mensalidades a 
alunos de graduação e pós-graduação de institui-
ções particulares. Antes, o montante estava limi-
tado a 70% e a iniciativa era restrita a estudantes 

Crédito educativo

Crédito 
educativo
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de graduação. O fundo ainda dá seis meses de carên-
cia, contados a partir da data de conclusão do curso, 
para que o beneficiado comece a quitar o crédito.

Em maio de 2008, o Ministério da Educação 
(MEC) modificou as regras para os empréstimos e 
facilitou o acesso dos estudantes a financiamentos 
para os cursos de faculdades particulares. Foram 
anunciadas 120 mil novas bolsas de estudo em 
instituições particulares de ensino superior. Os 
alunos poderão solicitar as bolsas para qualquer 
carreira acadêmica. Foram 47 mil bolsas integrais, 
com financiamento de 100% do valor dos cursos, e 
outras 73 mil bolsas parciais, com financiamentos 
de 25% e 50%. 

O ministro Fernando Haddad explicou também 
a interação do FIES com o Programa Universidade 
para Todos (ProUni). Por meio do FIES Solidário 
em parceria com a Caixa Econômica Federal, será 
possível a todos os estudantes que se habilitarem 
para as bolsas parciais do ProUni o financiamento 
integral da diferença, com recursos do FIES. Dessa 
forma, por exemplo, quem conseguir uma bolsa 
do ProUni de 50%, poderá financiar os outros 50% 
pelo FIES.

Melhorias no fundo
As condições de financiamento foram aprimo-

radas e estrategicamente pensadas para sanar pro-
blemas, como, por exemplo, a falta de profissionais 
ligados a áreas tecnológicas. Para os estudantes que 
quiserem cursar graduações nessa área, os juros são 
menores, de 3,5% ao ano. Para os estudantes que 
pretendem outras carreiras, os juros são de 6,5% 
ao ano. “Não custa lembrar que cada ano a mais de 
escolaridade aumenta a renda do trabalhador em 
15% em média”, destacou o ministro.

Além dos juros caírem, o prazo de devolução 
do empréstimo aumentou. Agora, os alunos terão 
o dobro do tempo que gastaram estudando para 
pagar pelos seus estudos. Ou seja, quem estudou 
durante quatro anos terá oito anos para pagar. 
Além disso, o início do pagamento só começará a 
ser feito depois de seis meses contados a partir da 
conclusão do curso. Outra facilidade será a devo-
lução dos recursos por meio de desconto em folha 
de pagamento. Sem boletos ou carnês, as presta-
ções serão descontadas diretamente na folha de 
pagamento do recém-formado.

Outra nova medida para ajudar a facilitar 
o acesso ao ensino superior foi anunciada, em 
maio de 2009, pelo governo federal. O objetivo 

é propor a alunos de licenciatura e medicina be-
neficiados pelo FIES que trabalhem no setor pú-
blico para ir abatendo sua dívida. Para cada mês 
na rede pública, o aluno abateria 1% da dívida. 
Assim, o débito seria zerado em até oito anos. A 
idéia é que, nesse período, o formado receba o 
seu salário normalmente. 

Para o primeiro semestre de 2009, foram ofere-
cidas 156.416 bolsas de estudo do sistema ProUni, 
das quais 95.694 eram integrais e 60.722 eram par-
ciais (e correspondem a 50% de desconto na mensa-
lidade do curso em uma instituição particular).

ProUni
O Programa Universidade para Todos (ProUni) 

tem como finalidade a concessão de bolsas de es-
tudo integrais e parciais em cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, em instituições 
privadas de educação superior. Criado pelo gover-
no federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 
11.096, em 13 de janeiro de 2005, oferece, em con-
trapartida, isenção de alguns tributos àquelas insti-
tuições de ensino que aderem ao Programa.

As bolsas integrais do ProUni são reservadas 
a estudantes com renda familiar de até um salá-
rio mínimo e meio (R$ 697,50) por membro da 
família. As bolsas parciais podem ser pleiteadas 
por candidatos com renda familiar de até três sa-
lários mínimos (R$ 1.395) per capita. Os candida-
tos são selecionados pelas notas obtidas no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). 

O ProUni possui também ações conjuntas de 
incentivo à permanência dos estudantes nas ins-
tituições, como a Bolsa Permanência, o convênio 
de estágio MEC/Caixa e o FIES, que possibilita ao 
bolsista parcial financiar até 100% da mensalidade 
não coberta pela bolsa do programa.

O ProUni já atendeu, desde sua criação até o 
processo seletivo do segundo semestre de 2008, 
cerca de 430 mil estudantes, sendo 70% com bol-
sas integrais. A edição do segundo semestre de 
2009 do ProUni oferecerá 91,2 mil bolsas para 
alunos carentes em cursos privados de ensino su-
perior. Do total, 57 mil são bolsas integrais e 33 
mil parciais, que custeiam 50% da mensalidade. 
Nessa edição, o processo de seleção dos bolsistas 
foi realizado em duas etapas. 

Bolsas ociosas
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, no proces-

so seletivo do ProUni, para o segundo semestre 
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de 2008, foram oferecidas 118,87 mil bolsas, mas 
apenas 72,24 mil candidatos foram pré-seleciona-
dos. Com isso, o programa amargava uma sobra 
de 46,62 mil bolsas oferecidas, o correspondente 
a 39,2% do total.

Quase todas as bolsas não utilizadas são par-
ciais (94%) e 45% são de ensino a distância. Essa 
modalidade requer recursos tecnológicos que, 
muitas vezes, os candidatos à bolsa não possuem, 
como computador.

A maior parte das bolsas, integrais ou parciais, 
não preenchidas (88%) são aquelas que as insti-
tuições oferecem a mais do que o número exigido 
pela lei – uma bolsa para cada 10,7 estudantes pa-
gantes. Essas não têm impacto sobre o cálculo da 
isenção de tributos.

Se forem considerados os cursos, a sobra de 
bolsas se concentra em administração (12%), ciên-
cias contábeis (9%), pedagogia (9%), turismo (7%) 
e economia (6%). Essas áreas tiveram também o 
maior número de bolsas oferecidas.

Especialistas apontam como razão para a so-
bra de vagas a dificuldade de encontrar alunos 
que atendam aos dois pré-requisitos – a nota mí-
nima no Enem e o limite de renda.

Roberto Leher, do departamento de funda-
mentos da educação da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) e crítico do ProUni, diz que 
não houve, em paralelo com o programa, uma 
política para melhorar o ensino médio e reduzir 
a evasão dos estudantes carentes. Ryon Braga, da 
consultoria Hoper, aponta a renda como o maior 
obstáculo. Segundo ele, além da bolsa, os candi-
datos precisam comprar livros e pagar transporte, 
por exemplo. Para preencher essa lacuna, o MEC 
criou uma bolsa-permanência de R$ 300 mensais. 

Irregularidades
Em abril de 2009, o MEC notificou 74 institui-

ções de ensino superior que deixaram de oferecer 
cerca de 10 mil bolsas de estudos do ProUni. As 
instituições receberam os incentivos fiscais, mas 
não deram a contrapartida exigida pelo governo. 
Além disso, outras 93 instituições foram notifica-
das por não ter enviado o relatório de bolsas ofer-
tadas referente ao primeiro semestre de 2009.

Trata-se da primeira fiscalização feita na oferta 
de bolsas das instituições que aderiram ao ProUni. 
Nessa primeira etapa, o MEC identificou as entidades 
educacionais que ofereceram menos de 4% de bolsas 
em relação ao total de seus alunos matriculados.

Pelas regras do programa, as instituições dei-
xam de recolher tributos da União e, em troca, ofe-
recem, em bolsas, um percentual de 8,5% a 10% do 
número de alunos matriculados. Após receberem 
a notificação, as instituições devem apresentar 
justificativas. E têm a opção de assinar um acordo, 
por meio do qual se comprometem a garantir as 
bolsas já devidas e oferecer uma cota extra de 20% 
de bolsas, como penalidade.

A primeira instituição punida foi a Faculdade 
Nordeste (Fanor), de Fortaleza. O diretor-geral da 
instituição, Lourenço Damata, alegou que houve 
“insuficiência de demanda” pelas vagas do ProUni, 
além de demora na autorização de funcionamen-
to de cursos de ciências contábeis, design e siste-
mas de informação.

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União 
(TCU) constatou outras irregularidades no ProUni. 
Os auditores cruzaram a lista de beneficiários do 
ProUni com a do Registro Nacional de Veículos 
Automotores (Renavam), do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran). Cerca de mil bol-
sistas integrais e 700 parciais são donos de carros 
novos (fabricados entre 2005 e 2008), incluindo 
modelos de luxo. A auditoria foi feita de junho a 
novembro de 2008.

Os técnicos do TCU descobriram que o limite 
de renda para ingresso no programa é desrespei-
tado. Segundo o TCU, há bolsistas cuja remunera-
ção supera R$ 200 mil ao ano – mais de R$ 16,6 mil 
ao mês. 

Outra irregularidade detectada foi a conces-
são de bolsas a quem já tem diploma ou está ma-
triculado em universidades públicas. Ao cruzar 
dados do ProUni com o cadastro de estudantes 
das instituições federais e de quatro universi-
dades estaduais, entre elas a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, os auditores viram que 
2,14 mil bolsistas aparecem como alunos das 
instituições públicas, sendo 956 em universida-
des federais.

A investigação constatou que 3,56 mil bolsis-
tas do ProUni já tinham diploma de nível superior 
em 2004, antes do início do programa. Essa infor-
mação aparece na Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho. Outros 
123 bolsistas estão na lista de formados median-
te empréstimo do Financiamento Estudantil, 
programa de crédito educativo do MEC. Segundo 
o MEC, os bolsistas irregulares foram desligados 
do programa.

Crédito educativo



�� Valor análise setorial EnSIno SuPErIor PrIvado

Mantenedoras.contestam
A Associação Brasileira de Mantenedores do 

Ensino Superior (Abmes), entidade que reúne os 
donos de instituições, informou não temer a fis-
calização do Ministério. Segundo o advogado e 
consultor da Abmes, José Roberto Covac, quem 
faz a pré-seleção de estudantes é o Ministério da 
Educação. Mas admite que há vagas do ProUni que 
acabam não sendo preenchidas. Isso ocorre, se-
gundo ele, por falta de estudantes aptos a receber 
a bolsa ou que se matriculam e depois desistem 
por falta de dinheiro para despesas de alimenta-
ção, transporte e material didático.

“As instituições cumprem a sua parte na con-
cessão das bolsas, mas não há recursos para que os 
alunos se mantenham”, diz Covac.

Para Hermes Ferreira Figueiredo, presidente 
do Semesp, não há irregularidades nos casos le-
vantados. “Entendemos que não há sonegação 
de bolsas e sim uma baixa procura por parte dos 
alunos, pois se trata, em sua grande maioria, de 
instituições pequenas, muitas delas situadas no 
interior do País”, argumenta.

Figueiredo afirma ainda que as vagas ociosas 
concentram-se no período matutino, pois a maio-
ria dos estudantes que podem se beneficiar com 
o ProUni trabalha. “Há outros custos para o aluno 
além da mensalidade, como alimentação e trans-
porte. Muitas vezes essa demanda por bolsas é pe-
quena porque os alunos não têm como se manter 
na universidade.”

O pequeno porte da maioria das instituições 
também é o motivo apontado, pela Abmes, para 
explicar o motivo pelo qual 93 delas não envia-
ram o relatório das bolsas oferecidas em 2009. 
“As pequenas não têm a mesma organização nem 
preocupação em relação ao ProUni que uma facul-
dade grande ou uma universidade. É normal faltar 
dados e o governo está certo em cobrar”, apontou 
Gabriel Mario Rodrigues, presidente da entidade.  

Garantia.de.emprego
Cerca de 80% dos 1,2 mil alunos recém-forma-

dos por meio do ProUni saíram da universidade 
com emprego garantido, segundo levantamento 
feito por telefone, em março de 2009, pelo Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) 
a pedido do MEC. Esse índice era de 56% antes de 
os estudantes entrarem no programa. Além disso, 
68% afirmaram que a renda familiar aumentou 
desde a entrada na faculdade, e a maioria, 40%, diz 

que a melhoria foi pequena. Outros 28% afirmam 
que sua renda melhorou muito.

A pesquisa constatou diferenças significativas 
entre as regiões pesquisadas. No Norte e Centro-
Oeste – onde é registrada a menor oferta de cur-
sos superiores no País –, 36% informaram que sua 
renda aumentou muito. Já no Sul, 69% afirmaram 
que houve melhoria, mas apenas 23% disseram ter 
registrado um aumento significativo.

O levantamento apontou satisfação dos bolsis-
tas com o programa: 99% dizem que indicariam o 
ProUni para amigos e familiares. Além disso, oito 
em cada dez afirmam que outras pessoas na famí-
lia ficaram motivadas a tentar uma vaga no ensino 
superior depois que o entrevistado teve sucesso.

Bom.aproveitamento
Participantes de audiência pública realizada 

em 2008 na Câmara dos Deputados para avaliar 
o Programa Universidade para Todos (ProUni) e 
o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) fo-
ram unânimes em defender a importância das 
duas iniciativas. 

De acordo com a coordenadora de Projetos 
Especiais para a Graduação do Ministério da 
Educação (MEC), Paula Branco de Melo, os alunos 
bolsistas têm melhores resultados que os pagantes 
e o índice de evasão é baixo. A vice-presidente da 
Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino 
Superior (Abmes), Carmem Luíza da Silva, confir-
mou a informação. 

Na avaliação do presidente da União Brasileira 
de Estudantes Secundaristas (Ubes), Ismael 
Cardoso, esse desempenho dos bolsistas compro-
va que a concepção daqueles que se posicionam 
contra às políticas de ação afirmativa é errônea. A 
coordenadora de Projetos Especiais do MEC ainda 
informou que, do total dos beneficiados pelo pro-
grama, 45% deles eram afro-descendentes. 

Bolsistas do ProUni tiveram desempenho igual 
ou superior ao de seus colegas no Enade em dez 
áreas onde foi possível fazer a comparação entre 
alunos que cursavam o último ano. Os dados são 
de pesquisa encomendada pelo jornal Folha de S. 
Paulo, ao Inep, que comparou a média desses uni-
versitários com a dos demais colegas de curso em 
2007. Cabe salientar que a pesquisa foi divulgada 
em junho de 2009.

O Enade de 2007 foi o primeiro a identificar, 
entre os formandos, aqueles que são bolsistas do 
ProUni. Nas oito restantes (veterinária, odontolo-
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gia, medicina, agronomia, farmácia, enfermagem, 
fisioterapia e serviço social), a distância (a favor 
dos bolsistas em quatro casos e contra eles em 
quatro) foi sempre igual ou inferior a dois pontos 
numa escala de zero a cem, diferença que não é 
significativa estatisticamente. Já na comparação 
entre ingressantes, o desempenho foi sempre fa-
vorável aos bolsistas.

O sociólogo Simon Schwartzman, presidente 
do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, 
sugere duas hipóteses. A primeira é que isso indi-
caria que os bolsistas têm nível socioeconômico 
superior ao de seus colegas, o que mostraria que a 
focalização do programa não está sendo eficiente. 
A segunda é que, como há uma nota mínima no 
Enem para pleitear a bolsa, ficam de fora os alunos 
de nível menor, que ingressariam, sem ProUni, em 
cursos menos disputados.

Para diretores de universidades privadas, 
o bom desempenho não surpreende. Célia 
Forghieri, assessora da Pró-Reitoria de Cultura 
e Relações Comunitárias da PUC-SP, diz que, por 
ser uma das universidades mais procuradas pe-
los inscritos no ProUni, a PUC recebe os melhores 
alunos das escolas públicas. “Muitos professores 
ficaram receosos de que os alunos [do ProUni] 
iriam diminuir o brilho acadêmico da universi-
dade, o que se mostrou equivocado.”

Na PUC-Rio, o diagnóstico é o mesmo. “No 
geral, são [alunos] aplicados que reconhecem o 
valor da oportunidade que estão tendo. A evasão 
também é menor”, diz Elisabeth Jazbik, assessora 
da vice-reitoria. As universidades Estácio de Sá, do 
Rio, e Anhembi Morumbi, de São Paulo, fazem o 
mesmo balanço positivo. 

Bolsa.Permanência.
A Bolsa Permanência é um benefício mensal 

concedido a estudantes com bolsa integral em 
utilização, matriculados em cursos presenciais 
com no mínimo seis semestres de duração e cuja 
carga horária média seja superior ou igual a seis 
horas diárias de aula, de acordo com os dados ca-
dastrados pelas instituições de ensino no Sistema 
Integrado de Informações da Educação Superior 
– SiedSup,

Até 2008, os alunos incluídos no programa re-
cebiam o valor de R$ 210 como auxílio financeiro 
e deveriam cumprir o cronograma de 12 horas 
semanais em alguma atividade desenvolvida na 
universidade, durante 12 meses. A atividade reali-

zada pelo estudante bolsista era chamada de ‘con-
trapartida’ – todos os alunos deveriam participar 
de algum programa administrativo ou, de prefe-
rência, ligado à sua área de atuação acadêmica.

Para 2009, estão sendo discutidas algumas mu-
danças na Bolsa Permanência que poderão alterar 
a estrutura do programa. Ainda não se sabe como 
será o esquema de participação dos alunos que se 
tornarem parte do projeto. A procura é grande: as 
inscrições de 2009 tiveram 1.289 estudantes con-
correndo a 895 vagas.

Bolsa restituível
Várias IES privadas costumam oferecer crédito 

estudantil próprio, chamado de bolsa restituível. 
Nessa modalidade de crédito não há cobrança de 
juros, mas a parcela é baseada na mensalidade 
vigente do curso à época do pagamento, após a 
formatura.

A Universidade Metodista de São Paulo, por 
exemplo, concede entre 10% e 50% de bolsa, valor 
que deve ser devolvido depois do fim da graduação. 
Segundo Oswaldo de Souza Júnior, gerente de con-
tas a receber e filantropia da Metodista, a taxa de 
inadimplência nesse programa fica abaixo de 1,5%. 
“Os estudantes que contratam o financiamento têm 
consciência de que, ao restituir o valor ao fundo de 
crédito, proporcionam a oportunidade para outros 
candidatos serem selecionados”, diz ele.

Já no caso do crédito próprio oferecido pela 
PUC-RS (Pontif ícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul), a taxa de inadimplência varia en-
tre 3% e 4%, mas exige um fiador. Segundo Darci 
Isoppo, gerente financeiro da instituição, caso 
tanto o estudante quanto o fiador encontrem pro-
blemas para pagar a parcela do crédito, podem re-
negociar o contrato. “Temos uma equipe que com-
prova as informações prestadas pelo ex-aluno e 
analisamos cada caso. Depois da comprovação do 
problema, geralmente prorrogamos os prazos”, 
declara Isoppo.

Bancos privados
O Centro Universitário Moura Lacerda, de 

Ribeirão Preto, participa de um projeto piloto 
com o Banco Santander para oferecer crédito edu-
cacional para seus alunos. O projeto prevê que as 
instituições financiarão a educação superior de 
alunos mais carentes até o dobro do prazo da du-
ração dos cursos. O aluno pagará mensalmente no 
máximo 60% do valor normal das mensalidades.

Crédito educativo
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Além da Moura Lacerda, a Anhanguera 
Educacional também participa do projeto piloto, 
chamado Financiamento da Educação Superior 
(FES). A meta da instituição financeira é, em caso 
de sucesso, implantar o projeto em grande escala 
em todo o País.

“Trata-se de um projeto social, pois há subsí-
dios de ambas as instituições”, diz Glauco Eduardo 
Pereira Cortez, reitor do Moura Lacerda. Segundo 
Cortez, inicialmente o programa não foi aberto a 
todos os 7 mil alunos da instituição, mas apenas 
aos 800 a mil alunos ingressantes no segundo se-
mestre de 2008. 

Para se cadastrar no programa, o aluno tem 
de, além de estar matriculado e de preencher um 
questionário socioeconômico, comprovar que não 
tem pendência com o sistema financeiro de prote-
ção ao crédito. Além de garantir que apenas 15% 
de sua renda pessoal ou familiar será destinada ao 
crédito educacional.

Fábio Mattos Cavalheiro, superintendente do 
Santander Universidades, afirmou em comunica-
do que a escassez de financiamento no setor ocor-
re porque os sistemas de crédito educativo são, 
ao mesmo tempo, instrumentos financeiros e so-
ciais. “Precisamos criar uma linha suportável para 
o aluno, com juros viáveis, mas sempre somando 
a margem de risco e retorno”, afirma. Segundo 
Cavalheiro, “o Santander tem foco prioritário no 
desenvolvimento desse tipo de ação.” 

O Unibanco também é novato nessa área. Mas 
em um ano já fechou parceria com 20 instituições 
de ensino, como a carioca Estácio de Sá, a mineira 
Kroton e a catarinense Unisul. “Esse é um proje-
to de longo prazo, de cerca de cinco anos, perío-
do em que os alunos terminam seus cursos”, diz 
Marcos Magalhães, diretor de produtos de varejo 
do Unibanco. 

O Banco Real, do grupo Santander, também 
desenvolve uma linha de crédito piloto, batizada 
de Real Crédito Graduação, em parceria com a 
Universidade Católica Dom Bosco, localizada em 
Campo Grande. O programa tem como foco aten-
der alunos carentes e proporcionar a redução de 
50% a 60% no valor normal da mensalidade, com 
taxas de juros de 1,49% ao mês. A exigência para 
ter o crédito aprovado é que o aluno seja corren-
tista da instituição.

A universidade recebe da instituição financeira 
o valor do semestre à vista, o que pode contribuir 
para uma sensível redução na inadimplência, já 

que a cobrança passa a ser feita pelo banco. O Banco 
Real tem como parceiro o IFC, braço financeiro do 
Banco Mundial, que divide eventuais prejuízos.

PraValer
Enquanto os bancos ensaiam sua entrada no 

segmento de crédito educativo, a Ideal Invest, em-
presa especializada em soluções de crédito para o 
setor de educação, vem aumentando sua carteira 
de clientes com o produto PraValer, lançado em 
2006. Pequena perto do potencial das concorren-
tes, a empresa foi criada em 2001 para oferecer 
crédito às universidades com recursos de Fundos 
de Investimento em Direito Creditório (FIDCs), 
voltados para a expansão dos negócios, inclusive 
aquisições, ou mesmo quitação de dívidas.

O PraValer permite que o aluno pague apenas 
metade do valor integral da mensalidade. O valor 
restante é financiado em até o dobro do período 
de duração de seu curso. A mensalidade média 
dos cursos de alunos que contrataram o PraValer é 
de R$ 686 – 25,6% maior que a mensalidade média 
dos estudantes que não contam com o crédito.

Segundo uma pesquisa realizada pela Ideal 
Invest, o número de alunos cadastrados no 
PraValer passou de 10,3 mil estudantes, em 2007, 
para 107,7 mil alunos em 2008. “Esperamos ter 
mais de 300 mil inscritos em 2009”, informou 
Oliver Mizne, CEO da Ideal Invest. 

Segundo levantamento feito pela Ideal Invest, 
43,6% dos alunos que buscam o financiamento 
pertencem à classe C e integram famílias com ren-
da per capita de até 1,8 salário mínimo. A maioria 
recorre ao crédito para financiar mensalidades en-
tre R$ 600 e R$ 1 mil. O estudo também mostrou 
que 63% dos alunos que pedem ajuda financeira 
trabalham e que 78% deles, caso terminem a for-
mação, serão os primeiros de suas famílias a fre-
quentar uma universidade.

A Ideal Invest opera como um correspondente 
bancário do Banco ABC Brasil. “Os contratos são 
feitos na modalidade de CDC (crédito direto a 
consumidor). A empresa exige para o aluno a fi-
gura de um garantidor – fiador. Ambos têm de ter 
o nome limpo e uma renda que, somada, seja ao 
menos duas vezes o valor da mensalidade.”

aPlUB
A Fundação APLUB (Associação dos Profissionais 

Liberais Universitários do Brasil) de Crédito Edu-
cativo trabalha com duas modalidades de crédito 
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estudantil. Numa delas, firma parcerias com as uni-
versidades, e os estudantes assinam o contrato na 
instituição. Ou o aluno pode procurar diretamente 
fechar um acordo em que a entidade paga parte da 
mensalidade, sem vínculo com a universidade.

Para diminuir a taxa de inadimplência, a 
APLUB adota prática bastante seletiva na conces-
são do crédito, segundo o diretor-adjunto Carlos 
Becker. “Quando o número de vagas é limitado, 
damos preferência aos que cursam carreiras com 
altas taxas empregatícias, como, por exemplo, en-
genharia e agronomia, pois será mais fácil ter a 
dívida paga”, explica o executivo. 

Por outro lado, candidatos a crédito matricula-
dos em cursos com menos oportunidades no mer-
cado, como filosofia e licenciaturas, passam por 
análise mais rígida. “Se não houver concorrência, 
concedemos o crédito, mas conscientes de que as 
chances do requerente tornar-se inadimplente no 
futuro são maiores”, acrescentou. 

Instituto Educar São Paulo
A empresa baiana Instituto Educar, ciente do 

excesso de vagas e da falta de alunos, busca pes-
soas que não conseguiriam pagar integralmente 
as mensalidades para preencher as vagas ociosas. 
O projeto foi criado em 2003. Esses alunos pagam 
50% da mensalidade enquanto estão estudando e 
o restante é pago após o término do curso. O valor 
da segunda metade, pago em várias parcelas, de-
pendendo da duração do curso, é corrigido pelo 
INPC, do IBGE. 

“Uma cadeira vazia é prejuízo total para a facul-
dade. Com esse projeto, as instituições já têm garan-
tida a metade da mensalidade”, diz Andréia Torres 
Marques, diretora-executiva do Instituto Educar. 

Somente em 2008, 1,5 mil alunos se matricu-
laram em faculdades que tinham vagas sobrando. 
Nos últimos cinco anos, esse volume foi de 11,6 mil 

estudantes. “O número de interessados é de 60 mil 
pessoas, porém não há tantas vagas ociosas dispo-
níveis assim”, informou a diretora do instituto.

Veris Educacional
A Veris Educacional, dona das faculdades IBTA 

e Ibmec (com exceção da unidade paulistana), 
Uirapuru e Metrocamp, refez suas projeções para 
essa modalidade de financiamento em dezembro 
de 2008. Antes de 15 de setembro, quando foi de-
flagrada a crise no mercado financeiro america-
no, a Veris previa que, num prazo de cinco anos, 
20% de seus alunos teriam acesso ao crédito edu-
cativo. No final de 2008, essa previsão caiu para 
entre 12% e 15%. No início de 2009, na faculdade 
IBTA, 4% dos alunos se beneficiavam do crédito 
universitário, o que representa 400 estudantes. 
Desse volume, pouco mais de 300 universitários 
têm o recurso por meio da Ideal Invest, 50 pos-
suem financiamento da CEF e o restante, do ban-
co Santander”, diz Américo Matiello, diretor de 
operações da Veris.

A Veris também um programa próprio que 
dá bolsas parciais, chamado ProVERIS (Programa 
de Qualidade e Responsabilidade social da Veris 
Faculdades).

As bolsas concedidas são de 20% a 45% para os 
ingressantes (conforme limite de cota). Poderão 
concorrer à bolsa tanto os alunos da Metrocamp 
quanto do IBTA (Campinas). Os benefícios conce-
didos são válidos apenas semestralmente; somente 
os alunos bolsistas que estiverem com sua situação 
acadêmica e financeira regularizada e que não pos-
suam pendências junto ao Departamento de Bolsas 
poderão participar do processo seletivo ProVERIS.

Em contrapartida ao subsídio concedido, o 
bolsista escolhe como investir as horas semanais 
em prol de uma causa social para retribuir a opor-
tunidade conquistada. 

Crédito educativo



�0 Valor análise setorial EnSIno SuPErIor PrIvado

A sigla EAD refere-se à educação a distância, 
uma das maiores inovações no setor educacional. 
A educação a distância já existe há muitos anos, 
bem antes da internet e dos computadores exis-
tirem como hoje os conhecemos. Inicialmente o 
material impresso era enviado pelo correio até o 
aluno, que enviava seus testes de volta também 
via correio. Esse método evoluiu para as tecno-
logias contemporâneas.

O termo e-learning é pouco usado entre as 
pessoas, sendo mais comum entre alguns profis-
sionais da educação a distância (EAD). E-learning 
é treinamento on-line e pode ser basicamente de 
dois tipos: síncrono (em tempo real; aula orienta-
da por professor) ou assíncrono (o aluno estuda 
em um momento e num outro momento troca 
ideias com o professor/colegas).

O ensino a distância está relacionado ao uso de 
sistemas eletrônicos, aplicativos e processos para 
o aprendizado, que incluem ensino baseado na 
internet, ensino baseado em computadores, salas 
de aula virtuais e colaboração digital. O conteúdo 
pode ser disponibilizado via internet, rede local, 
CD/DVD, fitas de áudio e vídeo, transmissão de TV 
e até mesmo por celulares.

Nos Estados Unidos, onde se desenvol-
veu inicialmente, o e-learning foi chamado de 
“Treinamento baseado em internet” e, depois, de 
“Treinamento baseado na rede”. Hoje em dia, esses 
termos ainda são usados, mas e-learning é a forma 
mais comum.

Como bem salienta Paulo Nathanael Pereira de 
Souza, presidente do Conselho de Administração 
do Centro de Integração Escola Empresa (CIEE), 
“trata-se de uma exigência do progresso das co-

municações humanas, ditada pela velocidade das 
informações e dos saberes dos nossos tempos”.

Crescimento acentuado
De acordo com dados do Inep, 97 instituições 

ofereceram cursos de graduação a distância em 
2007, com um acréscimo de 19 IES em relação 
às registradas no ano de 2006. Os dados de 2007 
também revelam o crescimento considerável dos 
cursos de graduação a distância, que passaram de 
apenas 46, em 2002, em todo o País, para 408 em 
2007 (ver Tabela 18).

O número de vagas oferecidas nesse tipo de 
curso, em 2007, chegou a quase o dobro das ofe-
recidas em 2006, com aumento de 89,4%, ou seja, 
727,5 mil vagas a mais. O crescimento no núme-
ro de vagas da educação a distância deu prosse-
guimento a um aumento que se observa desde 
2003. Nesse período, registrou-se uma variação de 
6.314% no número de vagas ofertadas. 

Contudo, até o momento do censo 2007, o 
número de inscritos e o número de ingressos não 
acompanharam o mesmo ritmo de incremento. 
Enquanto em 2006 foi registrado 0,53 candidato 
para cada vaga, no ano posterior essa relação foi 
de 0,35. Em comparação com o ano de 2006, o 
total de ingressantes apresentou um aumento de 
42,4% em 2007. 

O total de matrículas teve uma expansão 
estável nos últimos anos e, em 2007, chegou a 
369,7 mil. Esse número de matrículas a distân-
cia representa 7% do total das matrículas dos 
cursos de graduação, incluindo os presenciais. 
No ano de 2006, esse percentual esteve em tor-
no dos 4,2%. A quantidade de concluintes em 

Ensino a distância

Ensino a distância
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educação a distância apresentou um aumento 
de 15,5% em relação ao ano de 2006, com 5,99 
mil concluintes a mais (Ver Tabela 19).

a revolução da educação a distância 
Segundo Pereira de Souza, do CIEE, a exigência 

de uma educação permanente, que assegure a atu-
alização das pessoas, mediante pesquisas próprias 
e continuadas, passou a ser indispensável para o 
adequado exercício de uma profissão. E como o 
ensino formal e presencial não dispõe de meios 
para assegurar essa incessante atualização, resta a 
quem dela necessite lançar mão de cursos e pro-
gramas ligados à EAD.

Pereira de Souza aposta que o ensino a dis-
tância veio para ficar e professores e instituições 
tradicionalistas precisam se adaptar a essas no-
vas exigências sociais. Prova disso são os dados 
apresentados pela edição de 2008 do Anuário 
Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a 
Distância (AbraEAD), que mostra um crescimento 
vertiginoso em 2007.

Segundo o estudo, mais de 2,5 milhões de bra-
sileiros estudaram em cursos a distância no ano 
de 2007. A pesquisa inclui os alunos em cursos de 
instituições credenciadas pelo Sistema de Ensino 
e também projetos de instituições como Fundação 
Bradesco, Fundação Roberto Marinho e Grupo S 
(Sesi, Senai, Senac, Sebrae).

O ensino superior a distância, além de estar 
crescendo, tem servido como fomentador para a 
democratização do ensino superior. 

Lançada primeiramente por instituições públi-
cas, como a Universidade de Brasília (UnB), a gra-
duação a distância já soma mais de 300 instituições 
credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC). 
Na pós-graduação são cerca de 250. O MEC autori-
za as instituições de ensino superior a ministrarem 
80% das aulas a distância. A permissão é válida para 
todos os cursos superiores, desde que sejam segui-
das algumas regras, como provas presenciais.

A Unopar é uma faculdade de ensino a distân-
cia (EAD) fundada há mais de 30 anos no Paraná e 
com representação em mais de 400 cidades, entre 
elas Campinas (SP). A faculdade oferece quase 20 
cursos, entre graduação e pós-graduação, todos 
aprovados pelo MEC. O sistema EAD consiste no 
desafio de educar e educar-se a distância, sendo 
obrigatória a presença do aluno apenas uma vez 
por semana na unidade de ensino. 

A expectativa é que essa modalidade de ensino 
cresça na ordem de 20% ao ano. Dos 120 mil alu-
nos matriculados na instituição, apenas 12 mil são 
presenciais, os demais são do ensino a distância. 
Com mensalidade média de R$ 250, a faculdade 
destaca-se com cursos de administração de em-
presas, recursos humanos, marketing, pedagogia 
e gestão ambiental, entre outros.

Ano	 IES	 Var.%	 Cursos	 Var.%	 Vagas	 Var.%	 Inscritos	 Var.%

Número de IES, cursos, vagas e inscritos na educação a distância  

Fontes:  MEC/InEP/dEEd.        

2002 25 – 46 – 24.389 – 29.702 –

2003 38  52,0  52  13,0  24.025 -1,5  21.873 -26,4 

2004 47  23,7  107  105,8  113.079 370,7  50.706 131,8 

2005 73  55,3  189  76,6  423.411 274,4  233.626 360,7 

2006 77  5,5  349  84,7  813.550 92,1  430.229 84,2 

2007 97  26,0  408  16,9  1.541.070 89,4  537.959 25,0 

T18

Ano	 Ingressos	 Var.%	 Matrículas	 Var.%	 Concluintes	 Var.%

Número de ingressos, matrículas e concluintes 
na educação a distância

Fontes:  MEC/InEP/dEEd.

2002 20.685 – 40.714 – 1.712 –

2003 14.233 -31,2  49.911  22,6  4.005  133,9 

2004 25.006 75,7  59.611  19,4  6.746  68,4 

2005 127.014 407,9  114.642  92,3  12.626  87,2 

2006 212.465 67,3  207.206  80,7  25.804  104,4 

2007 302.525 42,4  369.766  78,5  29.812  15,5 

T19
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O coordenador pedagógico da Unopar em 
Campinas, professor Fileto de Albuquerque, des-
taca que o segmento ganha cada vez mais novos 
adeptos devido às inúmeras vantagens que o sis-
tema permite. “Quando falamos de ensino presen-
cial, além da própria mensalidade, há despesas 
de locomoção, de lanche ou refeição, além de ter 
de ficar em sala de aula por três horas e meia por 
dia. Nas grandes cidades há também o problema 
de locomoção, ou seja, algo em torno de uma a 
duas horas para chegar à universidade e mais uma 
hora para retornar para casa. O ensino a distância 
facilita bastante isso, pois pela legislação vigente é 
obrigatório que 20% das aulas sejam presenciais, 
ou seja, uma vez por semana. Os outros 80% o alu-
no realiza via trabalhos elaborados e pesquisados 
em sua casa, que posteriormente são enviados via 
internet à faculdade”, explicou.

O setor privado também vem investindo em 
e-learning. Segundo Romain Mallard, diretor de 
tecnologia da Digital SK, empresa que há seis anos 
atua no Brasil propondo soluções integradas de 
e-learning, muitas companhias estão organizando 
suas próprias universidades corporativas para ga-
rantir formação contínua e de qualidade.

O executivo destaca que a expansão da inter-
net banda larga e as características geográficas 
do País fazem com que qualquer organização que 
pretenda ter uma atuação nacional ou regional 
enfrente problemáticas de treinamento e forma-
ção que não podem ser solucionadas presencial-
mente. “Nesse contexto, o e-learnig surge como 
uma ferramenta eficaz de redução de custos e de 
fino acompanhamento das ações de treinamen-
to”, completa Mallard.

De acordo com o diretor, os investimentos no 
setor de e-learning ultrapassaram R$ 800 milhões 
em 2009. Para 2010, podem chegar a mais de R$ 1 
bilhão. Entre os setores mais promissores no Brasil, 
Mallard aponta a indústria em geral, com desta-
que para cosméticos ou farmacêuticos, instituições 
bancárias e de ensino, franquias e agronegócios.

As principais demandas no setor corporativo 
são para cursos na área de marketing e vendas, as-
sistência técnica e produção. “Na área pública são 
geralmente cursos vinculados à disseminação de 
conhecimentos estratégicos para o País, como ino-
vação, produtividade, tecnologias industriais, tu-
rismo e normalização”, aponta o diretor. A Digital 
Sk já ultrapassou o número de 100 mil alunos que 
fizeram uso de suas soluções.

USP lança EaD
Em maio de 2009, a Universidade de São Paulo 

(USP) divulgou a realização de seu primeiro curso 
a distância do Programa Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Univesp). São 360 vagas de 
licenciatura em ciências, distribuídas em quatro 
polos, com 90 alunos cada um, nos campi de São 
Paulo, Ribeirão Preto, Piracicaba e São Carlos. Do 
total de 2.385 horas/aulas, 52% serão presenciais.

A iniciativa do governo do estado está em linha 
com uma realidade do mercado. Vantagens como 
flexibilidade de tempo, redução de despesas, me-
nor interferência na rotina de trabalho e agilidade 
fazem com que os cursos a distância atraiam cada 
vez mais um público ávido por especializações e 
disposto a garantir sua presença em mercados 
cada vez mais competitivos.

SEB especializa-se em EaD
Em 2006, o grupo SEB entrou no segmento de 

educação a distância (EAD). Em abril de 2009, am-
pliou a sua participação no segmento com a aqui-
sição de 55% do capital social da Empresa Brasileira 
de Comunicação Multimídia S.A. (Unyca), institui-
ção especializada na promoção de educação a dis-
tância. Estima-se que o faturamento da Unyca em 
2009 com EAD chegue a R$ 2 milhões

O SEB reforçou sua atuação no EAD ao adqui-
rir 88,79% do capital da Klick Net, em junho de 
2009, empresa que se dedica ao fornecimento de 
conteúdo para a educação infantil, ensino fun-
damental e ensino médio, atualmente contando 
com aproximadamente 50 mil páginas de conte-
údo e 241.230 usuários com e-mails confirmados, 
através dos seus portais educacionais denomina-
dos “Portal Klick Educação”, “Portal Estuda Mais 
Brasil” e “Portal Melhores Escolas”.

Estácio tem linguagem avançada
A Estácio dispõe de tecnologia de transmissão 

de última geração no seu sistema de EAD, com três 
estúdios e quatro canais de satélite. As aulas po-
dem ser assistidas pelos alunos na rede mundial 
de computadores, com transmissão em alta velo-
cidade, via streaming. 

Polos da anhanguera
A Anhanguera conta com 450 polos de EAD. 

Sua divisão de polos de EAD foi constituída a par-
tir de 2005 e apresentou crescimento no número 
de alunos, atingindo mais de 90 mil em 2008.

Ensino a distância
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a segunda parte do estudo contempla os perfis de algumas das maio-
res instituições de ensino superior privado do País. Esses perfis incluem 
informações como histórico, infraestrutura, natureza jurídica, processo 
de seleção e financiamento que ofereça a seus alunos, além de desta-
que para os cursos de pós-graduação stricto sensu.

Perfis de instituições privadas

Perfis de 
instituições 
privadas
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anhanguera
anhanguera Educacional S.a.

A Anhanguera tem sede administrativa em 
Valinhos, estado de São Paulo, ocupando 5 mil 
metros quadrados de área construída. A universi-
dade contava, em dezembro de 2008, com 52 esta-
belecimentos de ensino em operação nas seguin-
tes localidades: Anápolis (GO); 2 unidades em 
Bauru (SP); 2 unidades em Belo Horizonte (MG); 4 
unidades em Campinas (SP); 3 unidades em Cam-
po Grande (MS); Dourados (MS); Indaiatuba (SP); 
Jacareí (SP); Jaraguá do Sul (SC); 2 unidades em 
Joinville (SC); Jundiaí (SP); Leme (SP); Limeira (SP); 
Matão (SP); Osasco (SP); Passo Fundo (RS); Pelotas 
(RS); Pindamonhangaba (SP); Piracicaba (SP); Pi-
rassununga (SP); Ponta Porá (MS); Rio Claro (SP); 
Rio Grande (RS); Rio Verde (MS); Rondonópolis 
(MT); Santa Bárbara D’Oeste (SP); 2 unidades em 
Santo André (SP); 2 unidades em São Caetano do 
Sul (SP); São José dos Campos (SP); 2 unidades em 
São Paulo (SP); Sertãozinho (SP); Sorocaba (SP); 
Sumaré (SP); Taboão da Serra (SP); 3 unidades em 
Taguatinga (DF); 2 unidades em Taubaté (SP); Va-
linhos (SP); Valparaíso (GO); Itapecerica da Serra 
(SP), além de 8 unidades em construção.

Histórico
Em 1992, um grupo de professores univer-

sitários – Antonio Carbonari Netto, Maria Elisa 
Ehrhardt Carbonari e José Luis Poli – idealizou um 
modelo de instituição de ensino superior diferente. 
A principal questão ideológica era possibilitar que 
jovens trabalhadores brasileiros fossem inseridos 
no mundo universitário, uma vez que seus salários 
não comportavam o pagamento das altas mensa-
lidades das instituições privadas e, além disso, não 
existiam vagas no ensino superior público.

A primeira instituição da Anhanguera 
Educacional, denominada, naquela época, de 
Faculdade de Direito de Leme, nasceu em 1994. 
Sucesso em seu primeiro vestibular, a instituição, 
apesar de sofrer inúmeras críticas pelos baixos va-
lores das mensalidades, continuou firme em sua 
principal visão: oferecer ensino de qualidade com 
preços acessíveis.

A Anhanguera Educacional S.A. (AESA) or-
ganizou-se como uma companhia de capital 
aberto em 2003. Foi sucessora das então existen-
tes Associação Lemense de Educação e Cultura, 
entidade mantenedora do Centro Universitário 
Anhanguera (Leme e Pirassununga); Faculdade 
Comunitária de Campinas e Faculdades Integradas 
de Valinhos; Instituto Jundiaiense de Educação 

e Cultura, entidade mantenedora da Faculdade 
Politécnica de Jundiaí; e Instituto de Ensino 
Superior Anhanguera, entidade mantenedora da 
Faculdade Politécnica de Matão.

Essas entidades, todas de natureza não lucra-
tiva, foram a base legal para a transformação de 
cada uma em sociedades educacionais, como so-
ciedades anônimas: Sociedade Educacional de 
Leme S.A., Sociedade Educacional de Jundiaí e 
Sociedade Educacional de Matão, forma organi-
zacional então pensada e preparada para a futura 
abertura de seu capital na Bolsa de Valores.

Dessas três sociedades anônimas surgiu a 
Anhanguera Educacional S.A., hoje definida como 
a sociedade mantenedora de todas as unidades 
educacionais existentes, sejam faculdades, cen-
tros universitários ou universidade. Assim, desde 
2004, os cursos incorporados e as novas unidades 
f ísicas criadas ou adquiridas estão sob a mantença 
da AESA.

Ao longo da sua trajetória, consideran-
do o período anterior à abertura de capital, a 
Anhanguera vivenciou diversas fases de cresci-
mento: a primeira, de expansão dos seus cursos 
superiores e da sua base f ísica, até 1998; a segun-
da, de otimização e qualificação dos seus currícu-
los e projetos pedagógicos, até 2003; e a terceira, 
de reorganização estrutural, administrativa e 
financeira, sendo esta última com o ingresso de 
novos parceiros-sócios e investidores. 

Estrutura
A Anhanguera tem em seu corpo docente 

7.263 professores e, no quadro administrativo, 
3.417 funcionários. Registrou 258,1 mil alunos 
matriculados em junho de 2009.

A universidade oferece mais de 90 modalida-
des de cursos de graduação e graduação tecnoló-
gica presencial e a distância.

O foco principal são os cursos de graduação 
com duração de três a cinco anos, tais como admi-
nistração, ciências contábeis, direito, enfermagem, 
fisioterapia, engenharia e pedagogia, os quais, 
conjuntamente, representavam aproximadamen-
te 82,4% do número médio de alunos em 2007.

Oferece também cursos de graduação tecno-
lógica com duração de dois a dois anos e meio, 
tais como análise e desenvolvimento de sistemas, 
gestão de recursos humanos, marketing e logís-
tica e cerca de 100 cursos de pós-graduação Lato 
Sensu e Stricto Sensu. A Anhanguera oferece mais 
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de 300 diferentes cursos de Extensão em seus 
campi e pólos de ensino superior

O Gráfico 11 a seguir apresenta a evolução do 
número de matrículas da Anhanguera nos últi-
mos anos.

Polos
A Anhanguera conta com 452 polos creden-

ciados pelo MEC, localizados em 24 estados bra-
sileiros e no Distrito Federal. Os polos de ensino 
superior, como são denominados pela empresa, 
são unidades operadas por parceiros locais com 
oferta selecionada dos cursos, incluindo: gradu-
ação a distância, pós-graduação Lato Sensu e Ex-
tensão. Os polos são tipicamente dimensionados 
para atender até 1.000 alunos, após três a cinco 
anos, quando geralmente atingem a sua maturi-
dade. Eles possuem uma infra-estrutura menos 
completa que aquela oferecida num Campus. No 
entanto, contam sempre com salas de aula com 
recursos audio-visuais, sala de estudo, laborató-
rio de informática e biblioteca.

O investimento e a manutenção da infra-
estrutura e o custo de ocupação dos polos são 
de responsabilidade do parceiro local. Muitos 
desses parceiros possuem polos instalados em 
imóveis ocupados por colégios de ensino médio 
e fundamental.

Investimentos
O Capex da Anhanguera em 2008 atingiu R$ 

174,7 milhões, crescimento de 119,9% em relação 

a 2007, demonstrando a contínua expansão dos 
negócios da empresa. Esses investimentos foram 
utilizados, para citar alguns exemplos, na a cons-
trução de oito novas unidades, na ampliação das 
unidades não maturadas, na compra de um imó-
vel em Campinas, em projetos para melhorias de 
infraestrutura da sede administrativa e em ade-
quações na infraestrutura das aquisições. 

No fim de 2008, a companhia tinha dívida de 
R$ 112,2 milhões junto a instituições financeiras, 
sendo R$ 41 milhões contratados junto ao Ban-
co Bradesco S.A. e R$ 50 milhões junto ao banco 
Santander S.A. 

aquisições
Para a Fator Corretora, a Anhanguera é uma 

das principais consolidadoras do setor educa-
cional brasileiro. Desde que realizou sua oferta 
inicial de ações (IPO) em março de 2007, a empre-
sa comprou 18 instituições de ensino: Unibero, 
Fênix, Fizo, Atlântico Sul, UniA, Unaes, Uniderp, 
Faplan, Facnet, Educar/Fateja, Fris, Faenac, Fabrai, 
Cesur, Fasert, Faculdade JK e FTS. Além disso, 
anunciou a aquisição de participação minoritária 
na Microlins, voltada para o ensino profissionali-
zante. No total, a Anhanguera gastou R$ 536 mi-
lhões em aquisições e ampliou sua base de alunos 
em 89,4 mil.

A expectativa é que a aquisição eleve a recei-
ta líquida da Anhanguera em R$ 115 milhões 
em 2009. Já o EBTIDA (lucro antes de impostos e 
amortizações) cresceria R$ 36,5 milhões.

Perfis de instituições privadas
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FTS
A Anhanguera Educacional anunciou, em setem-

bro de 2008, a aquisição da Pioneira Educacional, 
mantenedora da Faculdade Taboão da Serra (FTS). 
Com a compra, a companhia passa a contar com 
oito campi na região de Taboão da Serra.

Segundo comunicado divulgado pela 
Anhanguera, o valor do negócio anunciado foi 
de R$ 71,75 milhões e engloba, além da faculda-
de, as operações do colégio e cursinho. Do total 
desembolsado, R$ 32,55 milhões são referentes à 
aquisição da operação de ensino superior; R$ 6,7 
milhões, a atividades de colégio e cursinho; e R$ 
32,5 milhões, ao imóvel operacional.

Do montante, R$ 44,33 milhões foram pagos à 
vista e R$ 25 milhões, divididos em cinco parcelas 
anuais iguais. O valor também engloba R$ 2,41 
milhões em dívidas assumidas.

A FTS está localizada na cidade de Taboão da 
Serra e contava com 5,4 mil alunos matriculados 
no segundo semestre de 2008. Já a operação de 
cursinho tinha 1,7 mil alunos e foi avaliada em 
uma vez sua receita líquida anual.

Compra da LFG 
Em outubro de 2008, a Anhanguera Educacional 

anunciou por R$ 180 milhões a aquisição da insti-
tuição de ensino Luiz Flávio Gomes (LFG), de cursos 
preparatórios e de pós-graduação a distância, com 
70 mil alunos. 

Do valor total, R$ 80 milhões foram pagos no 
fechamento do negócio, dos quais R$ 40 milhões 
são recursos provenientes de caixa próprio e os 
outros R$ 40 milhões referem-se à troca de ações 
com o fundador da LFG, o advogado criminalista 
Luiz Flávio Gomes. Em 2013, a Anhanguera vai de-
sembolsar os demais R$ 100 milhões, que poderão 
ser pagos em dinheiro ou em ações. 

De acordo com Ricardo Scavazza, diretor 
de operações e de relações com investidores da 
Anhanguera, a empresa possui hoje, em caixa, R$ 
150 milhões, R$ 50 milhões dos quais provêm de 
um empréstimo fechado com o banco Santander.

Segundo matéria publicada pelo jornal Valor 
Econômico, com a compra da LFG, a Anhanguera po-
siciona-se como a maior instituição de ensino supe-
rior, com um total de 220 mil alunos matriculados. 

Fundada em 2002, a rede Luiz Flávio Gomes 
possui 322 polos de ensino a distância espalhados 
em 290 cidades brasileiras. A LFG oferece 62 cursos 
em uma rede de 322 polos de ensino a distância. Os 

modelos pedagógico e de negócios são os mesmos 
utilizados pela Anhanguera em sua própria rede. 
A instituição tem foco em jovens trabalhadores de 
renda média e média baixa, o que lhe permitiu cres-
cer acima da média do mercado nos últimos anos.

A Anhanguera criou, com essa nova aquisição, 
um terceiro braço de negócio: o de ensino a dis-
tância, que será presidido por Luiz Flávio Gomes 
e que soma agora 94 mil estudantes. Os outros ne-
gócios são os cursos de formação profissional, que 
têm à frente José Carlos Semenzato, fundador da 
Microlins, que teve 30% de seu capital adquirido; 
e as faculdades presenciais, comandadas pelo pro-
fessor Antonio Carbonari Netto. 

De acordo com Sergio Werther Duque Estrada, 
sócio da consultoria especializada em fusões e 
aquisições Valormax, a Anhanguera e a Luiz Flávio 
Gomes têm uma boa sinergia no que diz respeito ao 
público com o qual atuam, as classes C e D. “A LFG 
é forte em cursos preparatórios para o exame da 
OAB e em concursos públicos. Um curso de direito 
com bons resultados atrai muita gente, inclusive 
para outros cursos da faculdade”, disse o consultor, 
destacando que um programa de direito é relativa-
mente barato para uma instituição de ensino. 

Outro ponto levantado por Duque Estrada, 
que pode ter contribuído para a Anhanguera de-
sembolsar os R$ 180 milhões, é que a rede de ensi-
no LFG não é regulada pelo MEC, por ser um curso 
preparatório e não exatamente uma faculdade. “A 
LFG não é obrigada a ter determinado número de 
professores doutores ou com mestrado como uma 
universidade. Tem maior liberdade, por exemplo, 
para demitir professores, diferentemente das ins-
tituições reguladas pelo MEC, que promovem de-
missões apenas no fim do período letivo”, explica. 

Faplan
Em fevereiro de 2008, adquiriu a Sociedade Edu-

cacional Garra Ltda., mantenedora das Faculdades Pla-
nalto (Faplan), localizada na cidade de Passo Fundo, no 
Rio Grande do Sul. O valor pago pela Faplan foi de R$ 
10,3 milhões, sendo R$ 7,9 milhões pagos aos sócios e 
R$ 3,1 milhões em dívidas assumidas. O número esti-
mado de alunos matriculados na Faplan para o primei-
ro semestre letivo de 2008 era de 2,5 mil. 

Sesla
Em fevereiro de 2008, a Anhanguera adquiriu 

a totalidade das quotas da Sesla - Sociedade Educa-
cional de Ensino Superior do Lago Ltda., sociedade 
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mantenedora da Faculdade de Negócios e Tecnolo-
gias da Informação (Facnet), localizada na cidade de 
Brasília, no Distrito Federal. O valor negociado para 
essa aquisição foi de R$ 5,5 mil por aluno regular-
mente matriculado em 15 de março de 2008, que 
naquela data estava em torno de 3,7 mil alunos.

Educar
Também em fevereiro de 2008, a universidade 

adquiriu a totalidade das quotas das sociedades 
Educar - Instituição Educacional S/S Ltda., man-
tenedora do Instituto de Ensino Superior de Join-
ville (Iesville), da Faculdade de Tecnologia Iesville 
(Fati), da Faculdade de Tecnologia São Carlos (Fa-
tesc), do Instituto Superior de Educação de Santa 
Catarina (Isesc) e da Faculdade de Tecnologia de 
Jaraguá do Sul (Fatej); e  Instituto Tecnológico de 
Educação Superior e Pesquisa de Santa Catarina 
Ltda. (Intesc), mantenedor da Faculdade de Tecno-
logia Jaraguaense (Fateja), localizada nas cidades 
de Joinville e Jaraguá do Sul, no estado de Santa 
Catarina. O valor do negócio foi de R$ 30 milhões, 
dos quais R$ 4,7 milhões corresponderam ao saldo 
de endividamento líquido e R$ 25,3 milhões foram 
pagos aos sócios. A Tabela 20 mostra as aquisições 
da Anhanguera em 2008.

Marketing agressivo
A rede apoiou sua estratégia de marketing em 

dois pilares. O primeiro é uma poderosa comuni-
cação institucional, cujo objetivo é mostrar que a 
Anhanguera existe e criar um conceito ao redor 
do nome. Em 2008, o grupo contratou a apresen-
tadora Ana Hickmann como garota-propaganda 
de comerciais de TV, anúncios em revista e outdo-
or. As campanhas são veiculadas nas cidades onde 
a Anhanguera mantém seus campi universitários. 
Recursos da internet, como Twitter e blogs, têm 
sido utilizados para uma aproximação com os 
atuais e os potenciais alunos. “Cem por cento do 
nosso público navega e resolve parte da vida pela 
internet, o que torna obrigatória nossa presença 
on-line”, diz Antonio Costa, diretor de operações 
comerciais do grupo Anhanguera. “E não fazemos 
isso porque é moderno, mas sim porque é barato 
e eficaz.” Cada uma das unidades pode investir em 
ações menores, como patrocínio de eventos locais 
e torneios esportivos – mas, mesmo nesses casos, 
há um padrão mínimo a ser seguido.

Em seus seis anos de vida, a Anhanguera tor-
nou-se a 37ª marca mais valiosa do País, segundo 
um levantamento da consultoria Brand Analytics. 
Seu valor estimado é de R$ 193 milhões.

“Os executivos da Anhanguera conseguiram 
construir uma boa imagem a partir de um mode-
lo de negócios rigorosamente focado na forma-
ção profissional de jovens das classes C e D”, diz 
Eduardo Tomiya, sócio da Brand Analytics e res-
ponsável pela avaliação da marca. “É um caso raro 
no setor de educação no Brasil.” Antes de ser uma 
marca de prestígio, a Anhanguera transformou-se 
num grande negócio.

No último vestibular, realizado no fim de 2008, 
56 mil novos alunos entraram na Anhanguera. 
Para atraí-los, a Anhanguera investiu R$ 16,5 mi-
lhões em ações de marketing. Esse valor é quase o 
dobro do investimento realizado no mesmo perí-
odo de 2008.

“Mais importante do que esse tipo de discussão 
é saber qual é o objetivo da instituição e se ela é 
bem gerida para alcançar esse objetivo”, diz o eco-
nomista Cláudio de Moura e Castro, especialista na 
área de educação. “Se a proposta é ter uma univer-
sidade para as classes C e D, cobrando mensalida-
des relativamente baixas, é óbvio que não se terá 
um ensino da mesma qualidade que um Ibmec ou 
uma FGV.” “E isso não é necessariamente ruim. O 
aluno quer estudar na Anhanguera porque encara 

Empresa	 Mês	de		 Alunos
	 aquisição	 (em	mil)

aquisições da anhanguera 
– 2008

Fonte: anhanguera.

LFG outubro  70,0 

Faenac Maio  6,0 

Lesville (Intesc e Educar) Fevereiro  5,7 

FTS Setembro  5,4 

JK Setembro  5,3 

Facnet Fevereiro  3,7 

Cesur Julio  2,8 

Faplan Fevereiro  2,5 

Fabrai Maio  2,0 

Fast Setembro  1,0 

Fasert Julio  0,5 

FrIS Maio  – 

Microlins Julio  – 

Imóvel FTS Setembro  – 

Kantum novembro  – 

Facam novembro  – 

Total	 	 	104,9	
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o curso como uma chance de ascensão profissional”, 
declara o analista Daniel Gewher, especialista no 
mercado de educação do banco Santander.

Bolsas
Cerca de 10% dos estudantes da Anhanguera se 

beneficiam do ProUni. “Nossa proposta é atender 
esses jovens, assim como fazem as empresas de 
telefonia celular, de eletrodomésticos e imobiliá-
rias”, afirma Antonio Costa, diretor de operações 
comerciais do grupo Anhanguera.

Uma pesquisa com ex-alunos realizada pela 
área de marketing do grupo aponta que 67% deles 
relatam que tiveram um aumento salarial durante 
ou após a conclusão do curso. No total, 79% dos jo-
vens que cursaram a Anhanguera consideram que 
a formação recebida, de uma forma ou de outra, 
ampliou suas perspectivas profissionais. 

Desempenho
A Anhanguera passou de 17,6 mil alunos, em 

dezembro de 2005, para 157,3 mil alunos em de-
zembro de 2008, representando um crescimento 
médio de 107,5% ao ano. Os recursos captados por 
meio da segunda oferta pública de certificados de 
depósito de ações (Units), concluída em abril de 
2008, contribuíram para a expansão durante todo 
o ano, que compreendeu a adição de 21 campi, 
dos quais 6 foram fruto do crescimento orgânico e 
15 foram objeto de aquisição, além de mais 3 cam-
pi em fase pré-operacional e da adição de mais de 
450 polos de EAD.

Em 2008, adquiriu sociedades mantenedoras de 
instituições de ensino superior que somadas repre-
sentaram um incremento de aproximadamente 34,9 
mil alunos. A divisão de polos de EAD foi constituída 
a partir de 2005 e apresentou crescimento do núme-
ro de alunos, atingindo mais de 90 mil em 2008.

2008
Em 2008, a receita líquida da Anhanguera apre-

sentou incremento de 139,1% em relação ao ano an-
terior, alcançando R$ 654,2 milhões, ante R$ 273,6 
milhões computados em 2007 (ver Tabela 21). A 
maior contribuição para esse crescimento veio das 
receitas de mensalidades que geraram R$ 868,7 mi-
lhões no ano, devido principalmente ao aumento 
de 177,1% no número de alunos médios matricu-
lados, que chegou a 157.243. Esse desenvolvimen-
to foi impulsionado pelo aumento das operações 
mencionadas antes e a aquisição da LFG.

Lucro Bruto 
A companhia alcançou, em 2008, a marca 

de R$ 264,8 milhões, frente a R$ 122 milhões de 
lucro bruto acumulado no ano anterior. Desse 
modo, a Anhanguera encerrou o ano de 2008 
com margem bruta de 40,5%, 4,1% abaixo da re-
gistrada em 2007.

A empresa alcançou EBITDA acumulado de 
R$ 130,7 milhões em 2008, representando cresci-
mento de 103% ante o ano anterior, equivalente a 
20% da receita líquida.

Lucro Líquido 
Em 2008, a companhia registrou um prejuízo 

de R$ 26,7 milhões, valor de R$ 27,1 milhões in-
ferior ao do mesmo período de 2007, quando foi 
obtido lucro líquido de R$ 0,4 milhão. Essa perfor-
mance foi decorrente das despesas de amortiza-
ção de ágio de R$ 106,1 milhões, que apresentou 
crescimento de 215,4% em comparação a 2007, 
resultado do grande número de aquisições reali-
zadas ao longo de 2008. 

2º Trimestre 2009
No 2º trimestre de 2009, a Anhanguera Edu-

cacional registrou receita líquida de R$ 231,3 mi-
lhões, crescimento de 53,3% na comparação com 
o 2º trimestre de 2008, devido ao aumento do 
número médio de alunos matriculados nos campi 
e polos, que chegou a 264.015 (ver Tabela 22). No 
mesmo período ocorreu redução do tíquete médio 
em 19% (receita líquida, exceto parcela referente à 
formação profissional, dividida pelo número de 

Indicadores/Ano	 2008	 2007	 Var.%

Indicadores financeiros da 
anhanguera Em r$ milhões

Fonte: anhanguera.

receita bruta 905,1  347,2   160,6 

receita líquida 654,2  273,6   139,1 

Lucro bruto 264,8  122,0   117,1 

EBITda ajustado 130,7  64,4   103,0 

Lucro líquido ajustado 79,4  63,5   25,1 

Lucro líquido -26,7  0,4   – 

Patrimônio líquido 977,9  484,4   101,9 

T21
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alunos de campi e polos), reflexo da maior parti-
cipação de alunos de polos, que passou de 16,7% 
para 42,5% no alunado total. 

O crescimento do número de alunos deve-se 
à maturação e aquisição de campi desde o 2º tri-
mestre de 2008 e à expansão orgânica e aquisição 
de alunos de cursos de graduação, pós-graduação 

e extensão nos polos. No primeiro semestre de 
2009, a receita líquida acumulou R$ 474 milhões, 
incremento de 61,6% em relação ao mesmo perío-
do do ano anterior.

A Anhanguera Educacional atingiu EBITDA de 
R$ 39,1 milhões e lucro líquido ajustado R$ 17,2 
milhões no 2º trimestre de 2009.

Perfis de instituições privadas

Indicadores	 2º	T09	 2º	T08	 Var.%	 1º	S09	 1º	S08	 Var.%

Indicadores financeiros da anhanguera – 1º sem/09
Em r$ milhões

Fonte: anhanguera.      

receita líquida 231,3  150,9  53,3  474,0  293,3  61,6 

Lucro bruto 85,7  57,3  49,6  206,6  130,2  58,7 

  Margem bruta (em %) 37,1  38,0  -0,9  43,6  44,4  -0,8 

EBITda 39,1  26,2  49,3  104,3  70,6  47,7 

  Margem EBITda (em %) 16,9  17,3  -0,4  22,0  24,1  -2,1 

Lucro líquido ajustado 17,2  20,0  -13,9  62,7  52,3  20,0 

  Margem lucro líquido ajustado (em %) 7,4  13,2  -5,8  13,2  17,8  -4,6 

Lucro líquido 11,8  -33,1  -135,7  50,9  -19,2  -365,3 

Patrimônio líquido 1.029,1  973,7  5,7  – – –

T22
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anhembi Morumbi
universidade anhembi Morumbi

Histórico
Em 1970, um grupo de publicitários insta-

la, em São Paulo, a Faculdade de Comunicação 
Social Anhembi. Um ano mais tarde, outro grupo, 
formado por engenheiros e arquitetos, funda a 
Faculdade de Turismo do Morumbi, com o primei-
ro curso superior de turismo no Brasil a formar 
graduados na área.

Em 1982, as duas instituições se unem e sur-
ge a Faculdade Anhembi Morumbi, oferecendo os 
cursos de comunicação social, turismo, secretaria-
do executivo bilíngue e administração.

Na década de 90, são lançados cursos supe-
riores inéditos no Brasil: negócios da moda; pe-
dagogia, com habilitações em tecnologia educa-
cional e desenvolvimento na empresa; farmácia, 
com ênfase em cosmetologia; e design digital, 
entre outros. Em 1997, a instituição credencia-
se como universidade. No ano seguinte, funda 
seu segundo campus, no prédio que abrigava 
a fábrica da São Paulo Alpargatas, no bairro do 
Brás. Em 1999, implanta os cursos tecnológicos, 
que oferecem diploma de formação específica 
em dois anos.

Em 2001, é criado o curso superior de aviação 
civil, primeiro na área e único em São Paulo. No 
ano seguinte, são inaugurados o Centro de Design 
e Moda Anhembi Morumbi (Campus Morumbi) e 
o Campus Vale do Anhangabaú. 

Em 2005, passou a integrar a Rede 
Internacional de Universidades Laureate. Desde 
então, os alunos da Anhembi Morumbi passa-
ram a ter oportunidade de formação e atuação 
mundial, por meio de programas exclusivos de 
intercâmbio em mais de 35 instituições privadas 
de ensino superior, em 20 países, com mais de 
400 alunos. Dessa forma, os alunos usufruem de 
vantagens como o complemento da arquitetura 
curricular, múltipla diplomação, estágio interna-
cional, entre outras.

Estrutura
A Anhembi Morumbi atende mais de 25 mil 

alunos, distribuídos pelos cursos de graduação, 
graduação tecnológica, graduação executiva, 
graduação on-line e pós-graduação lato sensu e 
stricto sensu.

Cursos
A Anhembi Morumbi oferece cursos de gradu-

ação em artes, arquitetura, design e moda, ciências 

da saúde, comunicação, educação, engenharia e 
tecnologia, turismo e hospitalidade, negócios e 
direito e MBA.

Oferece ainda curso de graduação executiva e 
cursos on-line (EAD). A universidade conta com 
um curso de pós-graduação em gestão de empre-
sas e aprimoramento profissional

A Universidade Anhembi Morumbi desenvol-
ve cursos exclusivos, presenciais ou on-line, para 
empresas de diversos segmentos que buscam ali-
nhamento do mercado profissional.

A universidade desenvolve cursos customiza-
dos para a empresa-cliente, buscando suprir suas 
necessidades, expectativas e objetivos, que podem 
acontecer na própria companhia (In Company) ou 
nas instalações da universidade.

Investimentos
A Universidade Anhembi Morumbi inaugu-

rou, em abril de 2009, o Complexo da Farmácia-
Escola Anhembi Morumbi (CFE), no campus 
Centro, resultado de uma parceria com a Farmácia 
e Drogaria Sinete, atuante há 40 anos no setor de 
farmacosméticos.

O coordenador do curso de farmácia e ide-
alizador da Escola-Farmácia, professor Geraldo 
Alécio de Oliveira, afirmou que os moldes em que 
o CFE foi construído colaboram para a formação 
integral dos alunos, possibilitando a vivência glo-
bal das diversas vertentes em que um farmacêuti-
co pode atuar.

Para o vice-presidente do Conselho Federal de 
Farmácia, Amilson Ávares, “hoje não dá para um 
aluno sair da faculdade sem viver a realidade da 
profissão, como os problemas com o cliente, a es-
colha de um produto e as demais atribuições que 
o aluno vivenciará na Farmácia-Escola, sempre 
acompanhado por um monitor capacitado para 
orientá-lo frente às adversidades”.

O presidente da Associação Brasileira de 
Ensino Farmacêutico e Bioquímico, Carlos Cecy, 
ressaltou a relevância do aprendizado real de todo 
o processo farmacêutico para atender às novas e 
crescentes demandas no setor. “A Farmácia-Escola 
resulta principalmente na qualificação dos alunos 
para a dispensação em farmácias comunitárias, 
que hoje representam entre 85% e 90% do merca-
do de trabalho. É importante que o aluno conheça 
desde a parte gerencial da empresa até a manipu-
lação de medicamentos para ser atuante de diver-
sas formas.”
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Escola de Negócios
Em fevereiro de 2009, a Anhembi Morumbi 

inaugurou a sede da Escola de Negócios, estrategi-
camente localizada na Avenida Paulista. O prédio 
conta com 14 andares e demandou investimentos 
de R$ 5 milhões. O novo empreendimento tem ca-
pacidade para atender até 4 mil alunos em cursos 
de diversas modalidades, como graduação, tecno-
lógicos e especializações. Todos focados em admi-
nistração, direito e tecnologia.

Na sede da Escola de Negócios Anhembi 
Morumbi são ofertados cursos de graduação, gra-
duação tecnológica, graduação executiva e pós-
graduação, com foco na formação de um núcleo 
de direito e negócios, que propicia a integração de 
professores de ambas as carreiras. O aluno pode 
cursar disciplinas de maneira integrada e obter o 
melhor em conteúdo acadêmico.

Um dos maiores atrativos da nova unidade, 
porém, é o MBA em marketing e gestão de em-
presas desportivas, que teve início em fevereiro 
de 2009. O curso será oferecido em parceria com 
a Universidade Européia de Madri. A intenção 
da Anhanguera é fazer uma Escola de Estudos 

Universitários Real Madri Anhembi Morumbi, 
englobando todos os aspectos dos negócios no 
esporte, como a gestão da empresa e de atletas 
até a captação de recursos e patrocínio. Tudo 
com a chancela do clube de futebol espanhol 
Real Madri.

De dupla titulação, o curso prevê a ida de 
alunos para a sede do Real Madri, no estádio de 
Santiago Bernabéu, para ter aulas com gestores e 
diretores do clube, além da vinda de professores 
espanhóis para dar aula na nova sede.

Bolsas
A universidade paulista tem 65 cursos de gra-

duação e opera com crédito educativo desde 2003 
– cerca de 10% dos graduandos estudam com a 
ajuda do benefício. 

Para Fabio Ribeiro, diretor-executivo financei-
ro da Anhembi Morumbi, mesmo com o subsídio 
dos créditos educativos, o curso superior privado 
ainda apresenta valores elevados para estudantes 
menos favorecidos. “Além de o vestibular funcio-
nar como um filtro para esses alunos, há despesas 
com livros, transporte e refeições.”
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BSP
Business School São Paulo

Fundada em 1995, a Business School São Paulo 
(BSP) é uma instituição brasileira de ensino de 
negócios que tem como missão qualificar indiví-
duos e organizações para atuar como líderes em-
presariais no Brasil e no exterior. Pioneira em MBA 
no Brasil, a BSP, desde dezembro de 2007, pas-
sou a fazer parte da rede Laureate International 
Universities e hoje oferece aos seus alunos integra-
ção com universidades em vários países.

A Business School está localizada na zona sul 
da cidade de São Paulo, na Avenida Roque Petroni, 
região da Luiz Carlos Berrini, grande centro em-
presarial paulista.

laureate International Universities
A Laureate International Universities é uma 

rede de instituições credenciadas de ensino supe-
rior no mundo. Presente em 20 países e atenden-
do mais de 500 mil alunos ao redor do mundo, a 
Laureate oferece formação de nível superior em 
escala internacional.

A rede possui mais de 42 instituições creden-
ciadas, tanto instaladas em campi tradicionais 
quanto adeptas do sistema on-line de ensino, com 
mais de 100 unidades espalhadas pela América 
do Norte, América Latina, Europa e Ásia. Juntas, 
essas instituições de marcas independentes ofere-
cem mais de 130 cursos de graduação, mestrado 
e doutorado, com enfoque em carreiras das mais 
variadas áreas, tais como engenharia, educação, 
administração de negócios, saúde, turismo e ho-
telaria, arquitetura e informática.

Investimentos
Em julho de 2008, a Business School São Paulo 

investiu R$ 8 milhões na construção de novo pré-
dio de três andares na Avenida Roque Petroni, 
zona sul de São Paulo. Com a mudança, as unida-
des da Paulista e da Alexandre Dumas da BSP fo-
ram desativadas.

A nova sede abriga dez salas de aula, uma bi-
blioteca, salas de estudo e laboratórios, numa área 
construída de 8,6 mil metros quadrados. Segundo 
Luiz Álvares, diretor-superintendente da escola, o 
objetivo é ter um total de 46 salas em breve.

A expansão da infraestrutura visa suportar a 
meta de crescimento da BSP, que pretende não 
só focar nos programas de MBA, seu carro-che-
fe, e nos in company (cursos sob medida), mas 
também nos programas globais. Chamados de 
Global Programs, eles são direcionados a jovens 

executivos, com até dois anos de formados e que 
têm idade entre 24 e 30 anos. “A ideia é levar aos 
recém-formados, que buscam ascender na car-
reira, uma experiência internacional logo cedo”, 
afirma o diretor-superintendente. 

Para isso, os três programas de pós-graduação 
nas áreas de marketing, finanças e negócios con-
tam com a opção de módulos de uma semana em 
países diferentes. Dependendo do interesse do 
aluno, a escola mantém um programa de exten-
são envolvendo importantes escolas do Chile, da 
China e da Espanha.

Já os cursos in company, que representam 40% 
do faturamento da BSP, estão sendo reformulados 
para atender à necessidade das empresas em ter 
programas que retratem, cada vez mais, seus pro-
blemas e desafios. 

Além disso, Álvares destaca que aproveitando 
o conceito de business school dentro de uma uni-
versidade, a exemplo da Harvard Business School, 
escola de negócios da Universidade de Harvard 
(EUA), os alunos passam a ter acesso a outras áreas 
do conhecimento. O que permitiu à BSP entrar na 
área de graduação. 

Atualmente, a escola possui o curso de comércio 
internacional, em parceria com a École Supérieure 
du Commerce Extérieur, da França, sob o modelo 
de dupla graduação. Mas, em 2009, pretende lan-
çar programas ligados a tecnologia da informação, 
engenharia, saúde e hospitalidade.

MBa para TI
Em julho de 2009, a Business School, com o 

apoio da revista CIO, anunciou a criação de um 
curso de MBA voltado a gestores de TI. O curso 
contempla disciplinas como finanças, marketing, 
governança de TI e segurança da informação.

O curso tem grau acadêmico semelhante ao 
do mestrado, porém é voltado a profissionais que 
já atuam em nível gerencial. Coordenador da ini-
ciativa, o diretor acadêmico da BSP, Armando Dal 
Colleto, explica que o curso é direcionado a profis-
sionais de tecnologia da informação que buscam a 
capacitação necessária para galgar novas posições 
nas companhias. “Muitos CIOs já são convidados a 
assumir cargos no alto comando corporativo e o 
sucesso dessas empreitadas só é possível quando 
o profissional tem visão global e estratégica do ne-
gócio”, diz Dal Colleto.

O MBA Executivo em Gestão de TI vai ter carga 
horária de 522 horas, divididas nos módulos de 
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negócios e de tecnologia. O primeiro contempla 
disciplinas como finanças, marketing, gestão de 
operações, recursos humanos e empreendedoris-
mo. Já o último abordará matérias como gover-
nança de TI, segurança da informação, terceiriza-
ção e estratégia de arquitetura. “Dois terços das 
aulas são dedicados às questões de negócio e o 
restante, aos assuntos específicos de tecnologia”, 
explica o coordenador.

O executivo afirma que, atualmente, 10% de 
todos os alunos de MBA da BSP são da área de TI e, 
por isso, a escola espera fechar a primeira turma 
do novo curso com, pelo menos, 30 participan-
tes. “Nenhum outro segmento tem percentual 
tão significativo no MBA”, ressalta Dal Colleto, 
ao enfatizar que isso demonstra o interesse dos 
profissionais do setor por uma formação na área 
de negócios.

Cursos
A BSP oferece cinco modalidades de cur-

sos MBA: Executive MBA, MBA Executivo, MBA 
Executivo em RH, MBA Executivo em Estratégia 
Empresarial e MBA Executivo em TI.

Os cursos de Educação Executiva são de curta 
duração:

 • Finanças e Contabilidade para Executivos 
Não Financeiros

 • Gestão de Carreira e Visão de Futuro
 • Certificação para RH – Expatriados

Os cursos de Educação Corporativa são ministra-
dos nas próprias empresas ou em suas instalações, 

em português, inglês ou espanhol, em áreas como 
gestão geral, estratégia, finanças, marketing, comu-
nicação, liderança e negociação, entre outras.

Alguns clientes corporativos da BSP são: 
AmBev;
Atlas Schindler;
Avaya;
Banco Espírito Santo;
Bayer;
BDF Nivea Ltda.;
Bosch;
Bradesco;
British Telecom;
Datasul;
Holcim;
Liberty Seguros;
Marfrig;
Net;
Nossa Caixa;
Petrobras;
PriceWaterHouseCooper;
Sanofi-Aventis;
SAP;
Telefônica;
TetraPak; e
Tintas Coral.

A BSP oferece também três cursos de pós-
graduação:

• Certificate in Global Business;
 • Pós-Graduação em Supply Chain;
 • Pós-Graduação em Gestão de Negócios 

Internacionais.

Perfis de instituições privadas
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Estácio de Sá
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.

A Universidade Estácio de Sá está presente em 
32 cidades de 16 estados brasileiros e também em 
outros países da América Latina. A história da ins-
tituição começou há 39 anos, com a fundação da 
Faculdade de Direito Estácio de Sá em 1970.

Dois anos depois, surgem as Faculdades 
Integradas Estácio de Sá. Em 1988, a Estácio con-
quista o status de universidade e começa a crescer no 
município do Rio de Janeiro. Já em 1996 expande-se 
para outras cidades fluminenses e lança, no ano se-
guinte, sua primeira graduação tecnológica, com 
cursos focados em nichos específicos do mercado.

Em 1998, a Estácio dá início a sua expansão 
nacional e implementa a primeira faculdade de 
medicina privada na região Nordeste.

A universidade abre seu capital na Bolsa de 
Valores em 2007 e, em 2008, os sócios fundadores 
associam-se à GP Investments na gestão da Estácio.

Estrutura
A Universidade Estácio de Sá é constituída por 28 

instituições de ensino, entre universidades, centros 
universitários e faculdades, com 78 unidades no Brasil.

Conta com 7.983 docentes e 211 mil alunos 
de graduação matriculados. O quadro de funcio-
nários do setor administrativo soma um total de 
4.643. O número de vagas disponibilizadas pela 
Estácio é definido de acordo com a demanda.

Unidades
Centro
• Arcos da Lapa;
• Menezes Côrtes;
• Praça XI; e
• Presidente Vargas.

Zona Sul
• Dorival Caymmi – Copacabana.

Zona Norte
• Guadalupe;
• Ilha do Governador;
• Madureira;
• Millôr Fernandes – Méier;
• Norte Shopping;
• Nova América – Del Castilho;
• Penha; e
• Rebouças.

Zona Oeste
• Bangu;

• Akxe – Barra;
• Barra World;
• Terra Encantada – Barra;
• Tom Jobim – Barra;
• Jacarepaguá;
• R9 – Taquara;
• Santa Cruz;
• Vargem Pequena;
• Vila Valqueire; e
• West Shopping – Campo Grande.

Outras Cidades
• Cabo Frio;
• Campos dos Goytacazes;
• Duque de Caxias;
• Macaé;
• Niterói;
• Nova Friburgo;
• Nova Iguaçu;
• Petrópolis;
• Queimados;
• Resende;
• São Gonçalo; e
• São João de Meriti.

Outros Estados
• Aracaju – SE;
• Belém – PA;
• Belo Horizonte – MG;
• Campo Grande – MS;
• Curitiba – PR;
• Fortaleza – CE;
• Goiânia – GO;
• Grande Florianópolis – SC;
• Juazeiro do Norte – CE;
• Juiz de Fora – MG;
• Macapá – AP;
• Maceió – AL;
• Natal – RN;
• Ourinhos – SP;
• Recife – PE;
• Salvador – BA;
• São Paulo – SP;
• Vila Velha – ES; e
• Vitória – ES.

Campus Virtual

Cursos
A oferta de cursos depende da unidade da 

Universidade Estácio de Sá. Na unidade do Rio de 
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Janeiro, a Estácio oferece 89 cursos de graduação 
e também 89 de pós-graduação. Na modalidade 
Ensino a Distância, oferece 4 cursos de graduação 
e 14 de pós-graduação. Os cursos de mestrado e 
doutorado stricto sensu são seis. A Tabela 23 mostra 
a concentração dos alunos nos principais cursos de 
graduação tradicional e tecnológica. Os cursos tradi-
cionais respondiam por quase 170 mil alunos matri-
culados. Os cursos de direito e de administração são 
os que atraem mais alunos, cerca de 73 mil matrícu-
las, os dois juntos, em 2008 (ver Tabela 24). 

EaD
A Estácio implementou o Ensino a Distância 

utilizando tecnologia de transmissão de última 
geração, com três estúdios e quatro canais de sa-
télite. As aulas podem ser assistidas pelos alunos 

na rede mundial de computadores, com trans-
missão em alta velocidade, via streaming. Para 
interação, controle e gestão dos alunos, a Estácio 
utiliza Learning Management System, baseada em 
Linguagem de Programação ASP (Active Server 
Pages) 3.0 em três camadas.

Desempenho
A Estácio de Sá registrou receita bruta de R$ 

949,5 milhões em 2007 e de R$ 1,4 bilhão em 
2008. A receita líquida em 2007 foi de R$ 635,5 
milhões e, em 2008, de R$ 979,9 milhões. O cres-
cimento das receitas da Estácio não foi suficiente 
para compensar um aumento das provisões rela-
tivas à inadimplência. A empresa fechou o quarto 
trimestre de 2008 com prejuízo líquido de R$ 15,5 
milhões, ante lucro de R$ 13,1 milhões no mesmo 
período de 2007. 

Em contrapartida, a companhia elevou de R$ 
11,5 milhões para R$ 35,4 milhões a provisão para 
devedores duvidosos (PDD), “como resultado de 
uma abordagem mais conservadora e transparen-
te na política de renegociação de matrículas com 
alunos inadimplentes e de tratamento de recebí-
veis de liquidação duvidosa”, afirmou em comuni-
cado. Essa despesa não recorrente teve o principal 
impacto nos ganhos da empresa. No ano de 2008, 
a provisão chegou a R$ 59 milhões.

1º semestre de 2009
No primeiro semestre de 2009 a universidade 

registrou receita líquida de R$ 741,2 milhões, sina-
lizando incremento de 6% em relação ao igual pe-
ríodo de 2008. O lucro líquido de janeiro a junho 
de 2009 ficou em R$ 43,5 milhões, 10% acima do 
realizado no ano anterior (veja Tabela 25)

 
Investimentos

Os investimentos realizados na Estácio de Sá 
foram destinados para o crescimento orgânico e 
aquisições, sendo R$ 60,4 milhões em 2008 e R$ 
38,6 milhões em 2007. Em expansão, a universi-
dade investiu R$ 56,7 milhões em 2008 e R$ 55,7 
milhões em 2007.

Em novembro de 2008, a Estácio Participações, 
por meio da controlada IREP, fechou a compra de 
três instituições, localizadas em São Paulo, Cotia 
e Ibiúna, por R$ 10,28 milhões. Do valor, já foram 
descontadas dívidas de R$ 2,3 milhões.

As instituições adquiridas foram: Maria 
Montessori de Educação e Cultura, mantenedora 

Perfis de instituições privadas

Modalidades	 Número		 Alunos
	 de	cursos**	 matriculados
	 	 (em	mil)

Principais ofertas de cursos 
por modalidade da Estácio 
de Sá – 2008*

Fonte: Estácio de Sá. * Em 31 de dezembro. ** Em relação à graduação tradicional e à graduação 
tecnológica, foram considerados somente os cursos com mais de dez alunos matriculados. *** não 
estão incluídos os alunos dos cursos de especialização.

Graduação tradicional 52 169,4

Graduação tecnológica 81 37,3

Mestrado 5 0,287

doutorado 1 0,009

Total***	 103	 206,7

T23

Graduação	tradicional	 Alunos	 Part.%
	 (em	mil)

Matrículas nos maiores cursos 
de graduação tradicional da 
Estácio de Sá – 2008* 

Fonte:Estácio de Sá. * Em 31 de dezembro. ** Inclui os cursos de administração e administração geral.

direito  41,9   25 

administração**  31,8   19 

Comunicação social  10,9   6 

Fisioterapia  8,8   5 

Sistemas de informação  8,7   5 

outros  67,4   40 

Total	 	169,4		 	100	

T24
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da Faculdade de Educação e Cultura Montessori 
(FAMEC); Cultura e Educação de Cotia, respon-
sável pela Faculdade Associada de Cotia (FAAC 
ou Instituto de Ensino Superior de Cotia – IESC); 
e Unidade de Ensino Superior Montessori de 

Ibiúna, que controla a Faculdade Montessori de 
Ibiúna (FMI).

As três sociedades contavam com 3.215 alunos 
regularmente matriculados em seus programas 
de graduação e pós-graduação. 

Indicadores	 2º	T08	 2º	T09	 Var.%	 1º	S08	 1º	S09	 Var.%

Principais indicadores operacionais e financeiros da Estácio de Sá

Fonte: Estácio de Sá. 1 receita líquida / base final de alunos.2 ajustado às despesas não recorrentes e Lei 11.638 em 2008 e 2009. 3 Exclui amortização de ágio de aquisições em 2008 e despesas não 
recorrentes em 2009.

Base de alunos (final) – (em mil) 193 202 4,7  193 202 4,7 

Ticket médio (em r$)1 411 410 -0,3  411 424 3,1 

receita bruta (em r$ milhões)  351,0   360,7  2,8   699,2   741,2  6,0 

receita líquida (em r$ milhões)  238,0   248,5  4,4   475,6   513,0  7,9 

Lucro bruto caixa recorrente2 (em r$ milhões)  85,1   84,7  -0,5   186,7   196,7  5,4 

  Margem bruta recorrente (em %)  35,8   34,1   -1,7 p.p.  39,3   38,3   -0,9 p.p.

EBITda recorrente2 (em r$ milhões)  12,2   18,0  47,2   51,0   61,0  19,7 

  Margem EBITda recorrente (em %)  5,1   7,2   2,1 p.p.  10,7   11,9   1,2 p.p.

EBITda recorrente ex-aluguéis (em r$ milhões)  32,1   39,5  22,9   91,7   106,0  15,6 

  Margem EBITda ex-aluguéis recorrente (em %)  13,5   15,9   2,4 p.p.  19,3   20,7   1,4 p.p.

Lucro líquido ajustado3 (em r$ milhões)  6,2   10,9  76,7   39,3   43,5  10,7 
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FGV
Fundação Getulio vargas

Histórico
A Fundação Getulio Vargas (FGV) surgiu em 

20 de dezembro de 1944. Seu objetivo inicial era 
preparar pessoal qualificado para a administra-
ção pública e privada do País. A Fundação Getulio 
Vargas inaugurou, no Brasil, a graduação e a pós-
graduação stricto sensu em administração pública 
e privada, bem como a pós-graduação em econo-
mia, psicologia, ciências contábeis e educação.

Passaram pela FGV Luiz Narciso Alves de 
Mattos, Eugenio Gudin, Themistocles Brandão 
Cavalcanti, Alexandre Kafka, Octavio Gouvêa de 
Bulhões, Emílio Mira y Lopes e Mario Henrique 
Simonsen, entre outros.

Pesquisa
A FGV investe e estimula a pesquisa acadêmi-

ca. Os temas abrangem a macro e microeconomia, 
finanças, direito, saúde, previdência social, po-
breza e desemprego, poluição e desenvolvimento 
sustentável. Também são mantidos programas de 
pesquisa em história, ciências sociais, educação, 
justiça, cidadania e política. A Fundação reali-
za, ainda, trabalhos sob encomenda para o setor 
público, iniciativa privada e organismos interna-
cionais, como o Banco Mundial (Bird) e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Um dos principais produtos da FGV é a aná-
lise econômica, elaborada por especialistas 
do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), da 
Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo (EAESP) e da Escola de Pós-Graduação em 
Economia (EPGE). A apuração de índices setoriais, 
que refletem o comportamento dos custos de va-
riados segmentos da economia, é outra tradicio-
nal e prestigiada atividade da Fundação. O serviço 
de informações econômicas, que inclui um banco 
de dados sobre a economia brasileira e sobre em-
presas, é permanentemente utilizado por investi-
dores e estudiosos em geral.

FGV rio de Janeiro
A Fundação Getulio Vargas está sediada no Rio 

de Janeiro desde sua fundação, em 1944. Sua infra-
estrutura oferece bibliotecas, laboratórios informa-
tizados, auditórios e salas de aula de última gera-
ção, além de sediar o arquivo central da Fundação.

Atualmente, a FGV mantém, no Rio de Janeiro, 
programas acadêmicos de graduação, extensão 
e pós-graduação lato sensu e stricto sensu, minis-
trados presencialmente ou on-line, nas áreas de 

administração, economia, direito e história do 
Brasil. A instituição realiza estudos de análise 
econômica, índices setoriais, arquivos históricos 
e pesquisas sociais; presta consultorias empresa-
riais; e conta com uma editora própria, responsá-
vel por rica produção literária.

FGV São Paulo
A Fundação Getulio Vargas iniciou suas ativi-

dades em 1954, em São Paulo, com a inauguração 
da Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo (EAESP), primeira instituição no Brasil e 
quarta no mundo a oferecer cursos de graduação 
em administração. Atualmente, a Fundação ofere-
ce, em São Paulo, programas de graduação, exten-
são e pós-graduação lato sensu e stricto sensu, além 
de programas de educação a distância on-line ofe-
recidos pela Gvnet e de outros cursos personaliza-
dos in company.

Diante do sucesso obtido por sua Escola de 
Administração, em 2003 a FGV inaugurou ou-
tras duas grandes escolas na capital paulista: 
a Escola de Economia de São Paulo (EESP) e a 
Escola de Direito de São Paulo (EDESP). A uni-
dade está instalada no coração empresarial do 
País, onde são desenvolvidas ainda pesquisas 
sociais, análises econômicas e consultorias para 
empresas públicas e privadas. Também são pu-
blicadas revistas especializadas.

FGV Brasília
Brasília foi a cidade escolhida pela Fundação 

Getulio Vargas para lançar sua primeira unidade 
fora do eixo Rio-São Paulo. Fundado em 1978, o 
Núcleo FGV de Brasília desenvolve programas de 
pós-graduação lato sensu em diversas áreas do 
conhecimento. Atua, também, na concepção e no 
desenvolvimento de programas de educação cor-
porativa in company, visando atender a demandas 
específicas de organizações e demais clientes.

Instituições conveniadas
Além dessas unidades, a Fundação Getulio 

Vargas mantém convênio com diversas insti-
tuições acadêmicas por meio do Programa FGV 
Management, que oferece cursos de MBA em di-
versas cidades do País.

CPDoC
O Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil (CPDOC) é a 

Perfis de instituições privadas
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Escola de Ciências Sociais e História da Fundação 
Getulio Vargas. Criado em 1973, tem o objetivo 
de abrigar conjuntos documentais relevantes 
para a história recente do País, desenvolver pes-
quisas históricas e promover cursos de gradua-
ção e pós-graduação.

Direito
As áreas de direito contam com uma unidade 

em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. A unidade 
carioca iniciou suas atividades em julho de 2002.

EaESP
Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo (EAESP) oferece a Educação Executiva, que 
conta com cursos de pós-graduação lato sensu, cur-
sos semestrais e de curta duração e pós-graduação a 
distância. Além disso, oferece cursos in company com 
soluções educacionais personalizadas, adequadas às 
necessidades dos profissionais e das empresas.

O programa de educação continuada dis-
põe de mais de 70 cursos semestrais em 15 
áreas de conhecimento.

O programa de pós-graduação a distância con-
ta com seis cursos nas áreas empresariais e bioló-
gicas (medicina e odontologia).

EBaPE
Criada em 1952, a Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresa (EBAPE) está 
localizada no Rio de Janeiro. A unidade oferece 
cursos de graduação, mestrado e doutorado em 
administração e gestão empresarial

EESP
A Escola de Economia iniciou as atividades de 

seu curso de graduação em 2004. Antes disso, as ati-
vidades de graduação da Fundação Getulio Vargas, 
em São Paulo, concentravam-se nas áreas de admi-
nistração de empresas privadas e públicas.

Entretanto, desde os anos 80, a FGV já oferecia 
cursos de pós-graduação em economia na FGV-
EAESP. Assim, visando ampliar sua área de atuação, 
criou a Escola de Economia de São Paulo, contem-
plando o curso de graduação, os cursos de pós-gra-
duação acadêmica e profissional, de educação con-
tinuada e de especialização em economia. 

EPGE
A Escola de Pós-Graduação em Economia 

(EPGE) tem origem no Centro de Aperfeiçoamento 
de Economistas (CAE), criado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) em 12 de dezembro de 1960. 
Passa a denominar-se EPGE em 15 de janeiro de 
1966, como sucessora do CAE, com a introdução 
da pós-graduação em nível de mestrado. Em 1974, 
foi criado o programa de doutorado.

IBrE
Criado em 1951, o Instituto Brasileiro de 

Economia é responsável pelo levantamento de da-
dos que servem de base para o cálculo dos índices 
de preços mais utilizados no País.

Matrículas 
Em 2008, A FGV tinha 3,1 mil alunos matri-

culados nos seus cursos de graduação, outros 1,5 
mil alunos nos seus programas de mestrado e 276 
estudantes cursando o doutorado na instituição. 
Os cursos do programa de educação continuada 
somava mais de 92 mil matriculados. Os Gráficos 
12 e 13 mostram a evolução do número de alunos 
na graduação e nos programas de mestrado e dou-
torado da FGV. 

Desempenho
A FGV registrou crescimento em sua receita 

operacional, que passou de R$ 431,1 milhões, em 
2007, para R$ 528,1 milhões em 2008.

Os custos e as despesas operacionais atingiram 
R$ 566,8 milhões em 2008, ante R$ 466,1 milhões 
em 2007. Assim, o prejuízo operacional passou de 
R$ 35 milhões para R$ 38 milhões no período indi-
cado. Veja detalhes na tabela 26.

Investimentos
Os investimentos da FGV foram de R$ 18 mi-

lhões em 2008, ante R$ 14,1 milhões em 2007. 
Parte dos investimentos, R$ 8,4 milhões, foi di-
recionada a aquisição de imóveis, obras e ins-
talações, e R$ 9,6 milhões foram destinados à 
compra de equipamentos, mobiliário e softwa-
res. Em quase uma década, o crescimento dos 
investimentos foi de quase R$ 10 milhões (ver 
Gráfico 14).
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alunos matriculados nos cursos de graduação* da FGV

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fonte:	FGv. * administração, economia, ciências sociais e direito.
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alunos matriculados nos cursos de mestrado e doutorado da FGV

1996

G13

DoutoradoMestrado

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Receita	 2008	 2007	 Despesa	 2008	 2007

Indicadores financeiros da FGV – 2008
Em r$ mil

Fonte: FGv.     

Receitas	 586.452	 	481.070		 Custos	e	despesas	de	operação	 	566.821		 	466.137	

  receita patrimonial 12.582  8.923    Pessoal e encargos  194.262   167.448 

  receita operacional 528.063  431.098   outros custos e despesas  

  receita de captação de recursos 45.808  41.049    Serviços técnicos de terceiros  174.702   154.493 

Receitas	diversas	 	221		 	36    Custos e despesas diversas  197.857   144.195 

  receitas de alienações de bens  221   36  Custo	de	alienações	e	baixas	 	1.054		 	194	

Subtotal	 	586.674		 	481.106	   Custos alienações/baixas bens móveis  1.054   194 

deficit   Subtotal	 	567.875		 	466.330 

   Superavit  18.799   14.776 

Total	geral	 	586.674		 	481.106		 Total	geral	 	586.674		 	481.106	
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Investimentos em ativo fixo da FGV
Em r$ milhões

1999 2000 2001 2002

Fonte:	FGv.
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FMU
Centro universitário das Faculdades Metropolitanas unidas

Histórico
As Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) 

foram inauguradas em 1968, reunindo, inicial-
mente, os cursos de direito, economia, adminis-
tração de empresas e contabilidade, educação e 
serviço social.

Hoje, formado pelas instituições FMU, 
Faculdades Integradas Alcântara Machado 
(FIAM), Faculdade de Artes Alcântara Machado 
(FAAM), Faculdades Integradas de São Paulo 
(FISP) e Centro Universitário de Brasília 
(UniCeub), o Complexo Educacional FMU ofe-
rece 65 cursos de graduação e 77 tecnológicos, 
além de programas de extensão universitária, 
pós-graduações e MBAs.

Estrutura
O Complexo Educacional FMU possui 14 cam-

pi, todos na cidade de São Paulo, sendo apenas 
um deles em Brasília (UniCeub). Há também um 
Hospital Veterinário, localizado no campus do 
bairro de Santo Amaro, em São Paulo.

O corpo docente conta com cerca de 800 pro-
fessores e a área administrativa tem um quadro de 
602 funcionários.

A FMU é equipada com infraestrutura comple-
ta para os alunos dos cursos de música, moda, ar-
quitetura e urbanismo, hotelaria, entre outros que 
exigem equipamentos específicos.

Os laboratórios de informática são tradicio-
nais e específicos para atender os alunos dos cur-
sos de computação, design gráfico e de produto e 
jogos digitais.

A FMU oferece clínicas de enfermagem para os 
cursos de biomedicina, nutrição, psicologia, mu-
sicoterapia, fonoaudiologia, odontologia, radio-
logia e fisioterapia. O Hospital Veterinário possui 
todos os equipamentos para diagnóstico e cirur-
gia de grandes e pequenos animais.

O curso de farmácia possui laboratório para o 
desenvolvimento e a produção de cremes, cápsu-
las e comprimidos.

A universidade conta ainda com quadras, aca-
demias, salão e piscinas para os alunos de educa-
ção f ísica.

Bolsas
Além do credenciamento no FIES, o Complexo 

Educacional FMU possui convênios com inúmeras 
instituições, como empresas, associações e sindi-
catos, que garantem aos seus membros descontos 
de 10% a 20% – adicional ao programa “Desconto 
Pontualidade” – em qualquer curso na Instituição. 

Da mesma forma, a Fundação Professor 
Edevaldo Alves da Silva garante anualmente bol-
sas variadas, de até 100%, para alunos que não têm 
condições de arcar com o custo total das mensa-
lidades ou para estudantes, que têm se destacado 
nas atividades acadêmicas.

Investimentos
Em novembro de 2008, apesar da crise finan-

ceira, o Complexo Educacional FMU anunciou in-
vestimentos para os próximos anos. O valor, apro-
ximadamente de R$ 30 milhões, corresponde ao 
plano de expansão da instituição até o primeiro 
semestre de 2010.

O plano de expansão pressupôs investimentos 
para atender o elevado número de ingressantes 
em 2009. “O Complexo Educacional FMU está ini-
ciando um processo de reestruturação acadêmica 
e de infraestrutura, que consiste na modernização 
do parque tecnológico, de bibliotecas e laborató-
rios”, informou a entidade.

Entre as ações destacaram-se as reformas em 
fase de finalização da sede da FIAMFAAM, que, 
após três anos, retornou ao Morumbi.

Segundo Arthur Sperandéo, vice-reitor da 
FMU, “a reestruturação acadêmica em andamento 
vai modernizar as matrizes curriculares dos cursos 
e trará inovações e diferenciais de qualidade”. Os 
laboratórios de práticas também foram moderni-
zados com a aquisição de equipamentos técnicos, 
de multimídia e de informática.

Perfis de instituições privadas
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Iuni
Iuni Educacional Ltda.

Contando com quase 21 anos de existência de 
sua primeira instituição – a Universidade de Cuiabá 
–, fundada em 1988, a marca Iuni Educacional foi 
lançada em 2008 para identificar de maneira cor-
porativa e nacional todas as instituições. 

A instituição conta com 5.200 educadores, 
atua em seis estados e atende 53.500 alunos, dos 
quais 49 mil em graduação presencial em 19 uni-
dades, em 13 municípios, no Centro-Oeste, Norte 
e Nordeste do País. 

O grupo adquiriu, em 2008, nove unida-
des em sete cidades do Centro-Oeste, Nordeste 
e Norte do Brasil, pertencentes às institui-
ções: Universidade de Cuiabá (Unic), União 
Metropolitana de Educação e Cultura (Unime), 
na Bahia, Universidade de Rondônia (Uniron), 
Centro Universitário do Norte (Uninorte), no 
Acre, e Faculdade de Macapá (Fama).

Desempenho
A receita bruta do Grupo Iuni, em 2008, foi de 

R$ 358 milhões e a receita líquida, de R$ 281 mi-
lhões, com EBTIDA (lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização) de R$ 67,3 milhões.

Para 2009, o Iuni projeta a aquisição de mais 
três empresas com recursos originados do próprio 
caixa da instituição e da operação de crédito estru-
turada com bancos comerciais. A previsão de recei-
ta líquida do grupo para 2009 é de R$ 380 milhões.

Investimentos
Em 2009, o Iuni prepara-se para dar sequência 

a seus planos de expansão e pretende conquistar 
mais 15 mil alunos por meio de um investimento 
de R$ 60 milhões.

Segundo o diretor-presidente Rodrigo 
Galindo, o Iuni planeja chegar em 2012 como o 
quinto maior grupo privado de ensino do País. “A 
taxa de crescimento das faculdades no Brasil é de 
6,3%. Já no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, esse 

índice salta para 10,4%. A demanda reprimida 
nesses locais é maior do que em São Paulo, onde 
todo mundo quer estar”, explicou o empresário. 
O foco da família Galindo são as faculdades de 
pequeno porte, com até 2 mil alunos, localizadas 
nessas regiões do País.

Em março de 2008, o Iuni adquiriu as facul-
dades da Unidade Primavera do Leste - Faculdade 
de Ciências Humanas e Biológicas e da Saúde 
(Unicen) em Mato Grosso, por R$ 20,5 milhões. O 
valor inclui assunção de dívidas e pagamentos que 
serão viabilizados com capital próprio e financia-
mento bancário. Juntas, as instituições mato-gros-
senses possuem 3,3 mil alunos.

De acordo com o diretor, para se profissionali-
zar, o grupo investiu em planejamento estratégico, 
cultura orçamentária e em sistemas de informação.

“Com a casa em ordem em 2007, podíamos 
nos aproximar do mercado. E percebemos que fal-
tavam alguns pontos para falar a língua de mer-
cado: governança corporativa. Focamos em inves-
timento nesse sentido e, primeiramente, criamos 
uma auditoria de balanço e depois realizamos 
uma reestruturação societária”, afirma.

Hoje a estrutura societária está totalmente re-
formulada, explica Galindo. “Temos uma holding 
operacional detentora de todas as empresas que 
compõem o Iuni Educacional. Com a reorganiza-
ção administrativa do Iuni, o Grupo adotou uma 
postura consolidadora. Adquirir é um pedaço da 
história. Tão ou mais importante é fazer um pro-
cesso de integração. É aí que eu acho que o Iuni 
se diferencia dos demais grupos consolidadores. 
Temos um modelo bastante eficiente e eficaz”, ga-
rante o diretor.

Cursos
As unidades do Grupo Iuni oferecem ao todo 

8 cursos na área de exatas, 8 em humanas, 11 em 
saúde, 20 em tecnologia e 2 em educação.
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Mackenzie
Instituto Presbiteriano Mackenzie

A Universidade Presbiteriana Mackenzie é 
uma instituição de ensino superior confessional 
brasileira cuja sede fica na cidade de São Paulo. 
Possui campi de graduação e pós-graduação em 
São Paulo, Barueri (Campus Tamboré), Brasília 
(DF), Campinas (SP), Recife (PE) e Rio de Janeiro 
(Faculdade Morais Júnior – Mackenzie Rio).

Histórico
A história da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie começa com a chegada do missioná-
rio presbiteriano reverendo George Whitehill 
Chamberlain e sua esposa, senhora Mary Annesley 
Chamberlain, em São Paulo (SP), em 1870. Em 
1871, foi fundada a Escola Americana, embrião do 
Colégio Presbiteriano Mackenzie. 

Em 1876, foi criado o Curso Superior de Filosofia, 
funcionando junto à Escola Americana com a finali-
dade principal de preparar professores. Poucos anos 
depois, em 1879, foi comprada a área no bairro de 
Higienópolis, onde funcionam, nos dias de hoje, 
tanto o colégio quanto a universidade.

Em 1940, por exigência do Estado Novo, o 
Mackenzie College passou a ser denominado 
Instituto Mackenzie. Eram suas unidades a Escola 
Americana, o Colégio Mackenzie, a Escola Técnica 
e a Escola de Engenharia. 

Dessa época, foram se consolidando, em 
1946, a Faculdade de Arquitetura, que foi a pri-
meira do Brasil, hoje Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo; e, no mesmo ano, a Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, que, mais tarde, se des-
membraria na, hoje, Faculdade de Filosofia, Letras 
e Educação e na Faculdade de Ciências Biológicas, 
Exatas e Experimentais.

Em 1950, foi inaugurada a Faculdade de 
Ciências Econômicas, atualmente uma das maio-
res unidades da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, e, em 1953, a Faculdade de Direito.

Anos mais tarde, em 1970, instalaram-se as 
Faculdades de Comunicação e Artes e de Tecnologia, 
esta última tendo atualmente a denominação de 
Faculdade de Computação e Informática. 

Em 1997, a Universidade Mackenzie passou 
a ser denominada Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Nesse mesmo ano, foi criado o Fundo 
Mackpesquisa para atender às necessidades de in-
centivo à pesquisa na instituição e foram reorga-
nizados os cursos de pós-graduação. 

Em 1988, foi criada a Faculdade de Psicologia 
e, em 2000, instalou-se a Faculdade de Teologia 

e, no campus de Tamboré, a Faculdade de 
Educação Física.

Estrutura
O Mackenzie conta com 42 mil alunos matri-

culados em suas faculdades e com 5,5 mil no ensi-
no fundamental e médio. A instituição oferece 30 
cursos de graduação e 69 de especialização. São 
oferecidos ainda na pós-graduação stricto sensu 
dez cursos de mestrado e sete de doutorado.

Bolsas
O Mackenzie decidiu em 2008 aprovar planos 

de parcelamento estudantil em suas unidades. “A 
expectativa era que 25% dos candidatos ao vesti-
bular 2008/2009 já estivessem pré-aprovados no 
financiamento”, afirmou Solano Portela, diretor 
de planejamento e finanças do Mackenzie. O valor 
médio das mensalidades dos cursos na instituição 
era de R$ 750.

Desempenho
Em 2008, a Universidade Mackenzie fechou com 

superávit de R$ 35 milhões, R$ 16 milhões a mais 
do que em 2007. A receita saltou de R$ 391 milhões 
para R$ 422 milhões. De acordo com declarações de 
executivos da universidade, a taxa de inadimplência 
e de evasão, no Mackenzie, fica na casa dos 3%.

Investimentos
Quatro anos após adquirir uma instituição 

de ensino carioca, a Faculdade Moraes Júnior, o 
Mackenzie volta a pensar em novas aquisições no 
mercado de ensino superior. Inicialmente, quer 
fincar o pé em Minas Gerais e em Brasília, além do 
Rio de Janeiro.

“A expansão pode acontecer com aquisição ou 
construção de novos campi”, explicou o advogado 
Adilson Vieira, presidente da diretoria executiva 
do Mackenzie, que não revela quanto investirá 
nem tampouco a fonte de recursos.

Desde que assumiu um passivo de cerca de R$ 11 
milhões da Faculdade Moraes Junior, o Mackenzie 
já investiu algo em torno de R$ 8 milhões na facul-
dade carioca, em melhoria da infraestrutura do 
campus e no treinamento dos professores.

No segundo semestre de 2008, período em 
que a crise financeira foi deflagrada nos Estados 
Unidos, a instituição adquiriu um terreno de 97 
mil metros quadrados em Vespasiano, na Grande 
Belo Horizonte, para construção de um novo 
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campus. “Provavelmente, a gente comece do zero. 
Mas, se surgir uma boa oportunidade, podemos 
adquirir uma faculdade e transferir os alunos 
para esse novo campus”, afirmou Vieira.

Em Brasília, onde o Mackenzie já possui uma es-
cola de ensino básico, a ideia é erguer uma faculdade 
em um terreno que pertence à Igreja Presbiteriana, 
separada da escola localizada no Lago Sul.

No Rio, o objetivo do Mackenzie é concorrer 
com a PUC-Rio, como acontece em São Paulo. No 
mercado paulista, a universidade disputa alunos 
principalmente com a PUC-SP e com a FAAP. Mas a 
grande dificuldade no cenário carioca é reajustar 
o preço das mensalidades, uma vez que a Moraes 
Júnior se voltava para um público com menor po-
der aquisitivo. 
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• comunicação;
• exatas e tecnologia;
• humanidades; e
• gestão e negócios.

Na Modalidade Educação a Distância são ofe-
recidos 11 cursos nas áreas:

• biológicas e de saúde;
• comunicação;
• humanidades;
• gestão e negócios; e
• exatas e tecnologia.

Os cursos de pós-graduação stricto sensu mes-
trado e doutorado são os seguintes:

• administração;
• ciências da religião;
• comunicação social;
• educação;
• odontologia; e
• psicologia da saúde.

Estrutura
A Universidade Metodista conta em seu corpo 

docente com 72 professores graduados, 71 espe-
cialistas, 242 mestres, 138 doutores e 14 pós-dou-
tores, totalizando 537 docentes.

O corpo discente é formado por mais de 25.800 
alunos de graduação, sendo mais de 15.800 na 
graduação presencial e mais de 10 mil na gradu-
ação a distância. A instituição possui mais de mil 
alunos na pós-graduação, sendo cerca de 650 no 
lato sensu e aproximadamente 350 no stricto sensu. 
Há também mais de 500 alunos matriculados nos 
cursos comunitários e sociais. O contingente de 
alunos está assim subdividido:

• graduação: 15.813;
• educação a distância: 10.012;
• pós-graduação lato sensu: 652;
• pós-graduação stricto sensu: 356;
• centro de línguas: 205; e
• Universidade Livre da Terceira Idade: 182.

Bolsas
A Metodista investiu, em 2008, R$ 39,2 mi-

lhões no fornecimento de bolsas e em projetos so-
ciais, crescimento de 5,5% em relação ao montan-
te aplicado em 2007. O oferecimento de bolsas de 
estudo do ProUni e de outras bolsas filantrópicas 
representa 46% do total investido em 2008.

Em 2008, a Instituição investiu R$ 34,94 milhões 

Universidade Metodista
Instituto Metodista de Ensino Superior

A história da Universidade Metodista de São 
Paulo vem sendo traçada há mais de 70 anos, 
desde a implantação da Faculdade de Teologia 
da Igreja Metodista em São Bernardo do Campo, 
em 1938. 

Em 1970, foi criado o Instituto Metodista de 
Ensino Superior (IMS). Com a consolidação do 
projeto pedagógico e a excelência alcançada ao 
longo dos anos, o IMS passou a figurar entre as 
mais conceituadas Instituições de Ensino Superior 
do País. Isso permitiu que, em 1997, conquistasse 
o status de universidade, ampliando o número de 
faculdades e cursos oferecidos.

A Universidade Metodista possui três cam-
pi em São Bernardo do Campo (Rudge Ramos, 
Vergueiro, Planalto) e um campus em São Paulo, 
no Ipiranga. São mais de 117 mil metros quadra-
dos de área total, que inclui uma ampla área ver-
de. A Metodista oferece cerca de 70 espaços, entre 
laboratórios, agências experimentais e clínicas 
modernas, para que os alunos possam colocar em 
prática os conhecimentos adquiridos em salas de 
aula, além de bibliotecas e anfiteatros espalhados 
pelos quatro campi da universidade.

Cursos
A Universidade Metodista oferece os seguintes 

cursos na graduação:
Modalidade Presencial – 46 cursos:
• 29 cursos de bacharelado;
• 6 cursos de licenciatura; e
• 11 cursos de graduação tecnológica.

Estes são oferecidos nas áreas biológicas e de 
saúde, comunicação, exatas e tecnologia, humani-
dades e negócios.

Modalidade a Distância – 15 cursos:
• 2 cursos de bacharelado;
• 5 cursos de licenciatura; e
• 8 cursos de graduação tecnológica.

Os cursos são distribuídos em mais de 37 polos 
de apoio presencial em 14 estados brasileiros e no 
Distrito Federal.

A Metodista oferece ainda mais de 60 cursos 
de pós-graduação lato sensu: 

Modalidade presencial nas seguintes áreas:
• biológicas e de saúde;

Perfis de instituições privadas
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no Programa Ação Afirmativa e nas demais bolsas 
de estudo.

A Metodista tem parcerias com instituições 
como a Associação dos Estudantes Angolanos do 
Estado de São Paulo – AEA, Afrobrás e Educafro, 
que estimulam a presença de afro-descendentes 
carentes na universidade.

Outro tipo de Ação Afirmativa também é o ofe-
recimento de bolsas para funcionários de institui-
ções conveniadas com a Metodista. Essas pessoas 
têm a oportunidade de se reciclarem profissio-
nalmente, bem como de adquirir uma formação 
de ensino superior por meio desse Programa. As 
bolsas são oferecidas principalmente para entida-
des sediadas em São Bernardo do Campo, como 
Programa Aldeia SOS, Instituto Fernand Braudel, 
Federação das Entidades do Bem-Estar Social 
de São Bernardo do Campo (FEBES), Federação 
das Entidades Sociais de Santo André (FEASA) e 
Fundação Criança de São Bernardo do Campo.

As bolsas oferecidas em parceria com o ProUni 
somaram  2.381 em 2008. A Metodista participa 
de outros programas do Governo, como o FIES 
– Financiamento Estudantil. Além disso, oferece 
bolsas de pesquisa pela Capes/CNPq.

Anualmente, a Metodista recebe alunos do 
exterior por meio do Programa de Estudantes 
– Convênio de Graduação – PECG. Trata-se de um 
instrumento de cooperação educacional que o 
Governo brasileiro oferece a outros países em vias 
de desenvolvimento, especialmente os de Língua 
Portuguesa na África e de Língua Espanhola na 
América Latina. O estudante é um aluno especial, 
selecionado em seu país pelos mecanismos previs-
tos no protocolo PECG e de acordo com os prin-
cípios norteadores da filosofia do Programa, que 

visa à cooperação bilateral na área educacional, 
graduando profissionais em nível superior para 
fins de formação de quadros nos países signatá-
rios dos acordos de cooperação.

Em 2008, foram investidos mais de R$ 4 mi-
lhões nas ações que envolveram atendimentos clí-
nicos, projetos sociais e atividades relacionadas à 
terceira idade, totalizando mais de 70 mil pessoas 
beneficiadas. Veja a distribuição desses investi-
mentos na Tabela 27.

Indicadores	 2007	 2008

Projetos, ações e contribuições 
para a sociedade da Metodista

Fonte:	Metodista.  

atendimentos clínicos (em r$)  2.357.431   2.540.226 

Beneficiados  65.872   69.271 

universidade da terceira idade (em r$)  130.865   144.272 

Beneficiados  375   387 

Projetos sociais (em r$)  1.786.002   1.644.963 

Beneficiados  1.261   2.019 

Investimentos	 	4.274.298			4.329.461	

T27

Investimentos
A Universidade Metodista de São Paulo 

inaugurou, em fevereiro de 2008, seu campus 
na capital paulista, na região do bairro do 
Ipiranga. A localização do novo campus atinge 
todo o público que mora em São Paulo e na re-
gião do ABC paulista. 
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PUC-Campinas
Pontifícia universidade Católica de Campinas

A Pontif ícia Universidade Católica de 
Campinas é uma entidade confessional localiza-
da na cidade de Campinas (SP). Tem como man-
tenedora a Sociedade Campineira de Educação e 
Instrução (SCEI).

Histórico
A história da PUC-Campinas começou em 

junho de 1941, quando nasceu a primeira uni-
dade da universidade, a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras. A Diocese de Campinas adqui-
riu, à época, o antigo casarão de propriedade de 
Joaquim Polycarpo Aranha, conhecido por Barão 
de Itapura.

Em 1955, a Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras passou a ser Universidade Católica, reco-
nhecida pelo Conselho Federal de Educação. O 
título de Pontif ícia foi concedido pelo Papa Paulo 
VI, em 1972.

Desempenho
A PUC-Campinas opera no azul desde que foi 

criada, em 1941. Em 2007, a universidade obteve 
receita líquida de quase R$ 250 milhões e lucro de 
R$ 8 milhões. 

A administração financeira e acadêmica está 
sob responsabilidade de representantes da Igreja 
e professores. “Temos um plano estratégico que 
começou em 2003 e vigora até 2010. Promovemos 
investimentos de R$ 15 milhões por ano na infra-
estrutura da universidade”, diz o reitor da PUC-
Campinas, o padre Wilson Denadai. 

Com 20 mil alunos, que hoje respondem por 
95% do faturamento, a universidade está criando 
seis novos cursos para aumentar receita. Na área 
acadêmica, um dos principais projetos é o de que 
30% do corpo docente dedique tempo integral à 
PUC. Isso levará a um aumento de R$ 16 milhões 
nos gastos com a folha de pagamento, que, em 
2008, foi de R$ 78,6 milhões, informou o reitor. 

Cursos
A PUC-Campinas oferece 47 cursos de gradua-

ção, 16 de pós-graduação lato sensu, 5 de stricto sen-
su e uma média de 15 cursos de extensão por semes-
tre. A universidade oferece ainda uma modalidade 
de EAD, o chamado curso superior sequencial de 
formação específica em tecnologia da informação.

Unidades
A PUC-Campinas conta com três campi, to-

dos em Campinas. Funcionam no Campus I to-
dos os cursos do CEA – Centro de Economia e 
Administração, os cursos do CEATEC – Centro de 
Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias, os 
cursos do CCHSA – Centro de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas (exceto Direito), além dos cursos 
do CLC – Centro de Linguagem e Comunicação.

O Campus II é conhecido como a “Cidade da 
Saúde”. O nome deve-se ao fato de estarem reuni-
dos no mesmo local o Hospital Universitário e to-
dos os cursos do CCV – Centro de Ciências da Vida, 
composto pelas seguintes Faculdades: Ciências 
Biológicas, Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia e Terapia Ocupacional.

O Hospital e Maternidade Celso Pierro é re-
ferência para Campinas e região e conta com 
340 leitos, sendo 240 destinados ao convênio do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e 100 para convê-
nios privados e particulares distribuídos nas uni-
dades de internação, prontos-socorros adulto, 
infantil, ginecologia/obstetrícia e ortopedia, além 
de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto, 
pediátrica, neonatal e coronária.

Fazem parte do Campus Central o Prédio 
Central, marco inicial da PUC-Campinas, e o 
Prédio de Letras. A universidade foi fundada no 
Prédio Central, em 1941. No Campus Central está 
instalado o curso de direito, do CCH – Centro de 
Ciências Humanas.

Perfis de instituições privadas
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PUC Minas
Pontifícia universidade Católica de Minas Gerais

A Pontif ícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC Minas), tradicional entida-
de educacional mineira, tem diversos campi 
espalhados pelo estado. Está presente em Belo 
Horizonte (Barreiro, Coração Eucarístico, Praça 
da Liberdade, São Gabriel) e nos municípios de 
Betim, Contagem, Poços de Caldas, Arcos, Serro e 
Guanhães. Tem como mantenedora a Sociedade 
Mineira de Cultura.

Histórico
Em 1958, Dom Cabral e um pequeno grupo 

de professores criaram a Universidade Católica de 
Minas Gerais, trazendo cursos de formação para 
professores. A outorga pelo Vaticano do título de 
Pontif ícia Universidade Católica de Minas Gerais 
ocorreu em julho de 1983. Em 1988, foi implan-
tado o primeiro programa de pós-graduação stric-
to sensu da PUC Minas, na área de Literatura de 
Língua Portuguesa.

A PUC Minas iniciou seu programa de expansão 
na década de 90, criando novas unidades nos bair-
ros de São Gabriel, Barreiro e na Praça da Liberdade. 
Iniciou também, nessa época, sua expansão para 
fora da capital, abrindo unidades em Betim e 
em Contagem, na região metropolitana de Belo 
Horizonte, e novos campi em Poços de Caldas (sul 
de Minas), em Arcos (centro-oeste mineiro) e no 
município do Serro, região do Alto Jequitinhonha.

Estrutura
A PUC Minas conta com uma estrutura mul-

ticampi composta por mais de uma centena de 
prédios, que abrigam laboratórios, bibliotecas, 
museu, canal de TV, oficina de teatro, ensino a 
distância, salas multimídia, teatros, auditórios, 
hospitais veterinários, clínicas de fisioterapia, 
odontologia e psicologia, além de outros equipa-
mentos dotados com modernos recursos tecno-
lógicos e pedagógicos.

Segundo dados do site da universidade, a co-
munidade acadêmica da PUC Minas reúne 56.751 
estudantes (47.281 na graduação, 8.182 na espe-
cialização, 1.097 no mestrado e 191 no doutora-
do), 2.312 professores e 1.682 funcionários, espa-
lhados pelos seus campi/unidades.

Investimentos
Nos últimos dois anos a PUC Minas retomou 

os investimentos, que apresentaram retração con-
tinuada entre 2004 e 2007, devido ao problema 

de endividamento da entidade. Em 2008, foram 
investidos R$ 16,4 milhões, 44% superior em re-
lação a 2007. Esses investimentos, segundo Paulo 
Sérgio Gontijo, pró-reitor de gestão financeira da 
PUC Minas, têm permitido melhorar a qualidade 
de ensino.

A PUC Minas iniciou, em 2008, uma ampla re-
forma administrativa para assegurar a trajetória 
de crescimento e, assim, enfrentar a concorrência 
acirrada no segmento de ensino superior. A meta 
é reduzir os custos e a dívida para investir mais em 
infraestrutura e novos cursos.

A reorganização, a ser submetida em breve ao 
conselho universitário da instituição, reduzirá de 
oito para seis o número de pró-reitorias. Diversas 
atividades internas, como as de cultura e ação co-
munitária, ficarão sob o comando de uma nova 
secretaria. “Essas medidas buscam manter os su-
perávits, necessários à redução da dívida, possibi-
litando maiores investimentos e aumento da qua-
lidade do ensino”, apontou Gontijo.

Desempenho
Depois de registrar déficits por dois exercícios 

seguidos, a universidade voltou ao azul em 2007 
e 2008. A Sociedade Mineira de Cultura, mante-
nedora da universidade, também reverteu suas 
perdas. De um déficit de quase R$ 10 milhões em 
2006, a entidade apurou superávit de R$ 4,1 mi-
lhões em 2007 e previa resultado positivo de R$ 
9,7 milhões em 2008.

A PUC Minas é responsável por cerca de 90% 
desse desempenho. Segundo Gontijo, a posição 
deficitária da PUC Minas em 2005 e 2006 foi de-
corrente do Programa Universidade para Todos 
(ProUni), do Governo Federal, que contempla a 
concessão de bolsas de estudos.

Entre 2004 e 2007, as receitas brutas da PUC 
Minas cresceram 33%, de R$ 324,4 milhões para R$ 
430,9 milhões. Para 2008, a previsão era de alta de 
9,3%, chegando a R$ 471,1 milhões. 

Cursos
As unidades oferecem 56 cursos de graduação, 

17 programas de mestrado e 6 de doutorado, além 
de 287 cursos de especialização (entre os de aper-
feiçoamento, extensão e os de ensino a distância).

Graduação Tecnológica
Os Cursos Superiores de Tecnologia são cursos 

de nível superior com duração média de dois anos 
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e meio, abrangendo os diversos setores da econo-
mia, abertos a candidatos com o ensino médio (ou 
equivalente) concluído. 

Especialização
A consolidação do ensino de graduação fez a 

PUC Minas oferecer cursos de capacitação e de es-
pecialização para profissionais ligados aos setores 

privado e público interessados em seu aperfeiçoa-
mento e desenvolvimento intelectual.

Nasceram os programas de pós-graduação 
em que a PUC Minas investiu, como o Programa 
de Especialização de Professores de Ensino 
Superior (PREPES), os cursos de especialização 
do Instituto de Educação Continuada (IEC) e da 
PUC Minas Virtual.

Perfis de instituições privadas
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PUC-Pr
Pontifícia universidade Católica do Paraná

Histórico
Criada em 14 de março de 1959 pelo en-

tão Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom 
Manuel da Silveira D’Elboux, a Universidade 
Católica do Paraná foi constituída pelas seguin-
tes instituições:

• Escola de Serviço Social (fundada em 1944);
• Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Curitiba (1950);
• Escola de Enfermagem Madre Leónie (1953);
• Faculdade Católica de Direito do Paraná (1956);
• Faculdade de Ciências Médicas (1956);
• Faculdade de Ciências Econômicas (1957)
– desagregada em 1977; e
• Círculo de Estudos Bandeirantes (1929) – de-

sagregado em 1965, voltando a ser vinculado em 
1987, como órgão cultural da universidade.

Em 1960, a universidade foi reconhecida pelo 
Governo Federal, pelo Decreto nº 48.232. Em no-
vembro de 1985, foi elevada pela Santa Sé à con-
dição de Pontif ícia adotando o nome de Pontif ícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Desde 
1973, a entidade é dirigida pela Congregação dos 
Irmãos Maristas.

Estrutura
A PUC-PR é a maior instituição de ensino su-

perior do Paraná, a primeira em pesquisa entre as 
privadas e a quarta do Estado. É a maior em nú-
mero de doutores e alunos de graduação e pós-
graduação. Concentra 20% de toda a publicação 
científica do Paraná.

Atualmente, apresenta cerca de 1.200 profes-
sores, sendo aproximadamente 500 com título de 
doutor e em tempo integral, vinculados a mais de 
100 Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
como mostra o Gráfico 15.

No interior do Paraná, estão 4 mil dos 30 mil 
alunos matriculados na PUC. Há 23 mil matricu-
lados nos cursos de graduação, e os demais estão 
nos cursos de mestrado, de doutorado e de espe-
cialização.

Cursos
A PUC-PR apresenta 62 cursos de graduação e 

14 programas de pós-graduação stricto sensu em 
nível de mestrado, 8 em nível de doutorado, sendo 
a grande maioria com nota 4 e dois programas de 
pós graduação com nota 5 pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do 
Ministério da Educação (CAPES).

A PUC-PR oferece 37 cursos de graduação em 
Curitiba, 8 em São José dos Pinhais (PR), 8 em 
Toledo (PR), 6 em Maringá (PR) e 6 em Londrina 
(PR). São 120 cursos de especialização e 13 de mes-
trado e doutorado.

Pesquisa
O Programa Institucional de Iniciação 

Científica (PIBIC) conta com 150 bolsas da PUC-
PR, 68 bolsas do CNPq e 28 bolsas da Fundação 
Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico do Paraná. Conta ainda com 54 bol-
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sas do PIBIC Jr, referentes a alunos de ensino médio 
(o maior número de bolsas do PIBIC Jr do Paraná).

A PUC-PR apresenta 23 bolsistas de 
Produtividade em Pesquisa (PQ) e Produtividade 
em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão 
Inovadora (DT) do CNPq, 3 de nível 1C, 2 de 1D e 
18 de nível 2. A entidade mantém convênios com 
mais de 100 universidades estrangeiras. 

Investimentos
A Associação Paranaense de Cultura (APC), 

mantenedora da PUC-PR, depois de modernizar a 
gestão, com inclusão de planos de metas e contra-
tação de executivos, prepara-se para investir R$ 140 
milhões até 2011, em infraestrutura e novos negó-
cios, e aumentar a verba de marketing em 70%. 

A APC, além da PUC-PR, administra quatro 
hospitais e um grupo de comunicação que conta 
com rede de televisão e três rádios. “Questionamos 
uma série de fatores do modelo anterior de gestão 
e passamos por um processo de transformação 
radical”, diz o superintendente executivo, o enge-
nheiro Marco Cândido. Cândido apontou que, nos 
últimos dez anos, a PUC deixou de ser uma univer-
sidade de ensino voltada à graduação e passou a 
investir em pesquisas (conta com 21 programas 
de pós-graduação).

Também deixou de ser apenas curitibana e 
criou ramificações na região metropolitana e 
no interior do estado, com unidades em Toledo, 
Londrina e Maringá. Com isso, conseguiu aumen-
tar o número de alunos em 23% em cinco anos. 

Com a expansão da estrutura, foi preciso mo-
dernizar a gestão e estabelecer metas, como novas 

matrículas, qualidade, retorno financeiro (a ins-
tituição não tem fim lucrativo, mas investe o cha-
mado “superávit” em estrutura e qualificação da 
equipe) e avaliação de desempenho.

Foi criada uma estrutura semelhante à de hol-
ding, com a APC e as áreas ligadas. Cândido citou 
que, em 2005, a APC tinha endividamento líquido 
de R$ 90 milhões e que, em 2008, estimava fechar 
com superávit de R$ 44 milhões. 

Um dos exemplos de mudança aconteceu na 
área de saúde, cuja atuação aumentou em 1999, 
quando ela passou a administrar a Santa Casa de 
Curitiba. Uma das medidas foi centralizar as com-
pras, para melhorar o controle e reduzir custos. 
A APC prepara-se, agora, para ampliar o Hospital 
Universitário Cajuru, com investimentos previstos 
de R$ 15 milhões.

A PUC-PR comprou, em 2007, a Faculdade 
Nobel, de Maringá. Cândido disse que outras 
oportunidades estão em estudo. A universidade 
também investiu cerca de R$ 9 milhões na compra 
de galpões industriais com a intenção de criar um 
centro tecnológico e atrair parcerias com empre-
sas privadas.

Dos R$ 140 milhões em investimentos previs-
tos de 2008 a 2011, R$ 30 milhões serão destina-
dos à área de saúde; R$ 5 milhões, para comunica-
ção; e R$ 105 milhões, para educação.

Desempenho
A Associação Paranaense de Cultura (APC), 

mantenedora da PUC-PR, obteve superávit opera-
cional de R$ 33 milhões em 2007, 265% maior que 
em 2006. 

Perfis de instituições privadas
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PUC-rio
Pontifícia universidade Católica do rio de Janeiro

Histórico
A Pontif ícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-Rio) foi fundada, em 1941, por D. 
Sebastião Leme e pelo Pe. Leonel Franca e reconhe-
cida oficialmente pelo Decreto 8.681, de 1946. Por 
Decreto da Congregação dos Seminários, de 1947, 
a universidade recebeu o título de Pontif ícia.

Na década de 50, criou novos cursos, como 
Jornalismo (em 1952), Psicologia Aplicada 
(1954), além de terem sido iniciadas as ati-
vidades da Escola de Sociologia e Política, da 
Escola Médica de Pós-Graduação e dos cursos de 
Aperfeiçoamento Odontológico.

Também foram inaugurados o Instituto de 
Odontologia da PUC (IOPUC) e o Instituto de 
Administração e Gerência (IAG). Este ofereceria 
cursos de especialização e pós-graduação lato 
sensu, que se tornariam uma referência no Rio de 
Janeiro e no País. Ainda nessa época, foi inaugura-
do um novo campus no bairro da Gávea.

Nos anos 60, introduziu sua pós-graduação stricto 
sensu, principiando com os mestrados em Engenharia 
Mecânica e em Engenharia Elétrica na área de 
Telecomunicações. Em 1963, criou o Departamento 
de Economia, que a partir dos anos 70 viria a se tornar 
um dos mais conceituados centros de ensino e pes-
quisa em economia da América Latina.

A partir dos anos 70 até meados dos 90, a ins-
tituição se viu frequentemente em dificuldades 
financeiras, agravadas pela redução ou atrasos de 
recursos por parte de agências governamentais de 
apoio à pós-graduação e pesquisa. A situação só 
melhoraria após 1994, a partir do fim da inflação.

Estrutura
Atualmente, a universidade possui 113 salas, 

2 auditórios com sistema informatizado de apre-
sentações e diversos laboratórios muito bem equi-
pados que acomodam, aproximadamente, 10.400 
alunos de graduação, 1.500 em cursos de mestra-
do e doutorado, além de mais de 4 mil matrículas 
por ano em pós-graduação lato sensu.

Distribuído em 23 departamentos, seu quadro 
de funcionários conta com mais de 1.000 profes-
sores, 20 auxiliares de Ensino e Pesquisa e mais 
de 800 empregados entre pessoal administrativo, 
técnico e operacional.

Desempenho
As Faculdades Católicas, associação mantene-

dora da PUC-Rio, têm fechado os balanços finan-
ceiros no azul. Em 2007, obteve superávit de R$ 6,6 
milhões e, em 2006, de R$ 7,6 milhões. Agora, par-
te do financiamento para pesquisa vem dos fun-
dos setoriais formados com recursos de empresas, 
como a Petrobras, uma grande financiadora. A es-
tatal está construindo um centro de pesquisa em 
petróleo. Segundo o reitor, há três anos a gestão 
melhorou mais, quando foi criado um grupo in-
terno para controlar o orçamento.

Cursos
Os cursos da PUC-Rio estão subdivididos nas 

seguintes categorias:
• graduação;
• pós-graduação; 
• intercâmbio internacional;
• extensão; e
• educação a distância.

São 41 cursos de graduação e 26 de pós-gradu-
ação stricto sensu.
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PUC-rS
Pontifícia universidade Católica do rio Grande do Sul

A Pontif ícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS) tem seu campus cen-
tral no município de Porto Alegre. As outras 
unidades também estão localizadas no sul do 
País: Campus Uruguaiana, em Uruguaiana (RS), 
e Campus Viamão, na cidade de Viamão (RS). 
A PUC-RS é mantida, desde 1994, pela União 
Brasileira de Educação e Assistência (UBEA), en-
tidade civil dos Irmãos Maristas, com sede tam-
bém na capital gaúcha.

Histórico
A Pontif ícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUC-RS) tem origem na Faculdade 
de Ciências Políticas e Econômicas, fundada, em 
março de 1931, para os alunos do Colégio Nossa 
Senhora do Rosário – mantido pelos Irmãos 
Maristas – que pretendessem continuar seus estu-
dos superiores.

Em novembro de 1948, pelo Decreto nº 25.794, 
a faculdade transformou-se na Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, a primeira criada 
pelos Irmãos Maristas no mundo. Em novembro 
de 1950, o Papa Pio XII outorgou à universidade o 
título de Pontif ícia.

É uma instituição de ensino superior de ca-
ráter privado e filantrópico. Seu processo de 
seleção envolve vestibular e exame de aptidão. 
Concede diversas bolsas a seus alunos, como 
Iniciação Científica, Monitoria, Bolsa Licenciatura 
e Programa Benefício PUC-RS.

Bolsas
A PUC-RS contava com 4,5 mil bolsistas do 

Programa Universidade para Todos (ProUni) 
em 2008. 

Desempenho
Em 2007, a PUC-RS registrou superávit de R$ 

23,5 milhões, 5% a mais do que no ano anterior, 
para uma receita líquida de R$ 404,9 milhões, ante 
R$ 397,3 milhões em 2006. Por ser filantrópica, a 
instituição reinveste todo o resultado. Também em 
2007, o endividamento somou R$ 80,8 milhões, a 
maior parte referente a investimentos financiados 
pelo BNDES.

Dois terços do faturamento vêm da universi-
dade e um terço, do hospital São Lucas, ligado à 
PUC-RS, diz o pró-reitor. 

Em setembro de 2008, o pró-reitor de adminis-
tração e finanças, Paulo Roberto Franco, informou 

que a PUC aposta na “gestão estável”, com plane-
jamento de longo prazo, investimentos que che-
gam a R$ 30 milhões por ano, estímulo à pesquisa 
e qualificação dos professores.

Estrutura
A PUC-RS conta com três campi: Uruguaiana, 

Viamão e Central. O campus central da PUC-RS em 
Porto Alegre (RS) tem área com mais de 55 hecta-
res. A cidade universitária conta com 30 mil alu-
nos, 1,8 mil professores e 1,6 mil funcionários. Na 
área construída, superior a 328 mil metros qua-
drados, funcionam 22 faculdades, oito institutos, 
oito órgãos suplementares e uma biblioteca.

A infraestrutura inclui ainda 200 laboratórios, 
um museu de ciência e tecnologia com 17,5 mil 
metros quadrados de área construída, um centro 
de eventos com capacidade para 2,7 mil lugares, 
um estádio de futebol e um prédio poliesportivo 
de nove andares. Numa área adjacente ao cam-
pus central, que foi comprada de um quartel do 
Exército, a universidade montou, em 2003, o 
Parque Científico e Tecnológico (Tecnopuc), par-
que tecnológico que abriga projetos de pesquisas 
com empresas como Dell, Microsoft, HP e Ceitec. 

Campus central
São oferecidos 50 cursos e 10 habilitações na 

graduação da PUC-RS. A pós-graduação lato sensu 
(especialização) oferece 60 opções de cursos, en-
quanto a pós-graduação stricto sensu, 41 cursos 
– 24 de mestrado e 17 de doutorado. 

Nesse campus também funciona um centro de 
serviços com lojas, livrarias, salão de beleza, ban-
co, caixas eletrônicos, restaurante, farmácia, cor-
reio e lanchonete. No mesmo local encontra-se o 
Centro de Eventos da universidade.

Hospital
O Hospital São Lucas (HSL), um dos maiores 

hospitais universitários do País, e o Centro Clínico 
também integram a estrutura do Campus Central. 
O HSL possui 544 leitos, 2,4 mil funcionários e um 
corpo clínico efetivo composto por 650 médicos. 
São realizados em média 197 mil atendimentos 
ambulatoriais, mais de 143 mil atendimentos de 
urgência, 29 mil internações e mais de 2 milhões 
de exames complementares por ano. O Centro 
Clínico abriga 160 conjuntos e 66 especialidades 
médicas. Ambos ocupam 55 mil metros quadra-
dos de área construída.

Perfis de instituições privadas
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Campus uruguaiana
Implantado em 1987, o Campus é um centro 

universitário emergente, estruturado em quatro 
faculdades e oferecendo 13 cursos com 17 habi-
litações. A comunidade acadêmica reúne aproxi-
madamente de 1,4 mil estudantes, 98 professores 
e 80 funcionários.

Oferece uma infraestrutura em que se desta-
cam área construída com mais de 24 mil metros 
quadrados, biblioteca com acervo superior a 83 
mil livros e 46 mil periódicos, fazenda-escola com 
cerca de 200 hectares, com 16 setores acadêmicos, 
26 laboratórios e moderno hospital veterinário. 
Conta também com um Ginásio Poliesportivo/
Centro de Eventos e acolhedores espaços para des-
locamento e convívio.

O Hospital Veterinário, inaugurado em 2001, 
é um dos mais modernos do País. Numa área de 
1,7 mil metros quadrados, apresenta estrutura 
para atendimento de animais de pequeno e gran-
de porte e setores distintos como biotecnologia e 
reprodução, cirurgia e diagnóstico por imagem, 
entre outros.

Campus viamão
O Campus Viamão, situado num terreno com 

mais de 15 hectares, tem área construída supe-
rior a 32 mil metros quadrados, apresenta infra-
estrutura para atendimento de seus acadêmicos 
e comunidade em geral. A biblioteca dispõe de 

acervo nas áreas de administração, literatura, 
direito, educação, filosofia, publicidade e propa-
ganda, psicologia e teologia. 

Também fazem parte do campus auditório 
(aproximadamente 250 lugares) e salão de atos 
(capacidade para cerca de 380 pessoas), disponí-
veis para o público interno e externo, e salão de 
festas, utilizado pela comunidade interna. O cam-
pus Viamão oferece serviços de cantina, fotocó-
pias, estacionamento e segurança. Dispõe de áreas 
de convívio ao ar livre e agradáveis recantos em 
meio à natureza.

Pesquisa
No fim de 2007, a PUC gaúcha também man-

tinha 63 projetos de pesquisa em parceria com a 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e com empresas instaladas no par-
que tecnológico, os quais foram orçados em quase 
R$ 30 milhões. 

A universidade já depositou 35 patentes, sen-
do 25 nos últimos quatro anos e sete internacio-
nais, e registrou 46 marcas e 6 softwares. 

Em julho de 2008, a universidade licenciou 
duas patentes para a Eurofarma, uma para a pro-
dução de um medicamento que aumenta a reten-
ção de resveratrol (que previne doenças cardio-
vasculares) no organismo e outra para a extração 
da substância da raiz da hortaliça “azeda”.
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PUC São Paulo
Pontifícia universidade Católica de São Paulo

Histórico
A Pontif ícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP) surgiu a partir da junção da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento com a 
Faculdade Paulista de Direito. A data oficial de sua 
criação é 22 de agosto de 1946, quando foi reco-
nhecida como universidade.

O título de Pontif ícia veio em 1947, concedido 
pelo Papa Pio XII. Em 1948, as Irmãs Carmelitas 
doaram à PUC-SP o seu convento, a capela e um 
terreno de 18 mil metros quadrados, na rua Monte 
Alegre, onde hoje funciona o prédio-sede. Além 
da sede, conta com os campi Barueri, Marquês de 
Paranaguá, Santana e Sorocaba.

É instituição de ensino superior de caráter pri-
vado, confessional, comunitário e filantrópico. O 
ingresso envolve vestibular e exame de aptidão. 
Coloca à disposição dos alunos várias modali-
dades de bolsas, incluindo percentual, iniciação 
científica, monitoria, financiamento externo, além 
de Bolsa-Doação, Escola da Família, Bolsa- Estágio, 
Bolsa-Empresa/Doação de Terceiros.

Estrutura
A Fundação São Paulo é a mantenedora da 

PUC-SP. O Arcebispo Metropolitano de São Paulo é 
o presidente da fundação e grão-chanceler da uni-
versidade. Esta é dirigida por uma reitoria, com o 
apoio de quatro conselhos superiores.

Suas 11 faculdades, 46 departamentos e 32 cur-
sos de graduação estão organizados em cinco centros 
(Centro de Ciências Humanas; Centro de Ciências 
Jurídicas, Econômicas e Administrativas; Centro de 

Educação; Centro de Ciências Exatas e Tecnologia; e 
Centro de Ciências Médicas e Biológicas).

A PUC-SP possui um Setor de Pós-Graduação 
com 26 programas de mestrado acadêmico, 1 
de mestrado profissional e 16 de doutorado. 
Em nível de aperfeiçoamento, especialização e 
extensão, a PUC-SP oferece cerca de 330 cursos. 
Atualmente, a universidade é composta por cin-
co campi: Monte Alegre, Marquês de Paranaguá, 
Sorocaba, Derdic e Santana.

A reitoria, órgão superior executivo, é compos-
ta pelo reitor, pelo chefe de gabinete e por três vice-
reitores: administrativo, acadêmico e comunitário. 
Os conselhos superiores são integrados pela reito-
ria e por representantes eleitos diretamente pelos 
alunos, professores e funcionários da universidade. 
Neles são tomadas as principais decisões da PUC-
SP. O Conselho Universitário – CONSUN – é o órgão 
máximo de deliberação da universidade.

No final de 2008, A PUC-SP totalizava 34,4 
mil alunos matriculados nos seus cursos, prin-
cipalmente os de graduação e de especialização 
(ver Gráfico 16). No mesmo período contava com 
1.517 professores, sendo que 44% destes qualifica-
dos com doutorado (ver Gráfico 17). 

Desempenho
A PUC-SP enfrentou uma grave crise financei-

ra entre 2003 e 2006, que provocou a demissão de 
30% do corpo docente. Nos anos seguintes, a PUC-
SP começou a entrar nos trilhos, apesar de ainda 
amargar um endividamento alto, de R$ 93 milhões 
com os bancos Bradesco e Real. Mas é uma dívida de 

Perfis de instituições privadas

Fonte:	PuC – SP. * no final de ano.
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longo prazo que vem sendo gerenciada com a recei-
ta das mensalidades, que somou R$ 299,2 milhões 
em 2007. Em 2008, as receitas líquidas da PUC -SP 
alcançaram os R$ 329,7 milhões e o resultado final, 
depois de anos seguidos de prejuízos, foi positivo 
na casa dos R$ 4,1 milhões (ver Tabela 28). 

Em 2007, a PUC-SP levantou mais R$ 46 mi-
lhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) para reduzir o saldo 
devedor com Bradesco e Real. Atualmente, a uni-
versidade paga parcelas de R$ 2,6 milhões por mês 
aos três bancos. 

Investimentos
Com a casa um pouco mais organizada finan-

ceiramente, a PUC-SP começa a receber os primeiros 
investimentos para melhorias. No começo de 2008, 
a universidade obteve R$ 10 milhões do Governo 
Federal para modernizar a infraestrutura tecnológi-
ca e serviços de manutenção como telefonia e limpe-
za. É a primeira vez, desde que a crise foi deflagrada, 
que a universidade faz investimentos no campus. 

Os projetos de modernização dos dois prédios 
e a construção de um terceiro no campus foram 
engavetados com a crise.

Fonte:	PuC - SP. *no final de 2008.

Docentes da PUC – SP segundo a qualificação em 2008*
Em %
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Desempenho operacional da PUC – SP 
Em r$ mil

Fonte: PuC – SP.

receitas 349.928  362.227  360.929  394.881 

Bolsas e deduções 60.666  63.528  61.686  65.173 

receita líquida 289.262  298.699  299.243  329.708 

Custos com ensino 154.207  136.853  138.347  144.272 

Superávit bruto 135.055  161.846  160.896  185.436 

despesas com pessoal 81.599  72.229  75.515  80.001 

despesas operacionais 55.756  60.101  63.694  66.427 

resultado operacional -2.300  29.516  21.687  39.008 

recuperações extraordinárias – 7.535  – –

aviso prévio e indenizações -4.413  -21.085  -5.228  -2.662 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Pdd -47.661  -7.004  3.131  -942 

Provisão contingências judiciais -2.284  -7.509  -10.749  -13.454 

resultado financeiro -23.161  -27.796  -26.897  -17.840 

resultado do exercício -79.819  -26.343  -18.056  4.110 

T28

ENTRA TAB. Desempenho operacional da PUC – SP
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São Camilo
união Social Camiliana

A Universidade São Camilo pertence à União 
Social Camiliana e está presente em sete esta-
dos brasileiros – São Paulo, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 
Paraná – e no Distrito Federal, por meio de suas 
unidades educacionais camilianas. 

A União Social Camiliana é uma entidade civil, 
de assistência social e fins não lucrativos, de di-
reito privado, instituída em fevereiro de 1954, na 
cidade de Santos (SP). Nas suas primeiras décadas 
de existência, era uma entidade de caráter mais 
assistencial caritativo, em socorro aos pobres da 
Baixada Santista. É hoje a entidade dos Religiosos 
Camilianos no Brasil que responde pela educação, 
prioritariamente na área da saúde.

Histórico
As atividades educacionais dos camilianos 

na área da saúde no Brasil iniciaram-se em 1963, 
com a Sociedade Beneficente São Camilo. Foi uma 
resposta à necessidade de suprir os hospitais com 
recursos humanos qualificados. No Hospital São 
Camilo SP (Pompéia), instalou-se uma Escola de 
Auxiliares de Enfermagem.

Em 1975, foram criadas as Faculdades Ciências 
da Saúde São Camilo, com o curso de graduação 
em nutrição, o primeiro curso de nível superior 
dos camilianos no País. Posteriormente, foram ins-
talados os cursos de enfermagem, fonoaudiologia 
e administração hospitalar.

Em 1978, quando a União Social Camiliana 
(USC) transferiu sua sede para São Paulo, assumiu 
os cursos na área da saúde, que, até então, estavam 
sob responsabilidade da Sociedade Beneficente 
São Camilo.

No início da década de 1990, as Faculdades 
passaram a ser denominadas Faculdades 
Integradas São Camilo, transformando-se em 
Centro Universitário São Camilo, em novembro 
de 1997.

No mesmo ano, foi adquirido um imóvel para 
construção do campus Pompéia, no bairro de 
Vila Pompéia (SP). Em fevereiro de 2001, o então 
Círculo Social do Ipiranga teve suas atividades 
assumidas pelos camilianos. Foram agregadas 
à União Social Camiliana as duas unidades do 
Colégio Cardeal Motta de Educação Básica. 

Em 1989, a União Social Camiliana assu-
miu as atividades educacionais em Cachoeiro 
de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, da 
então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

Madre Gertrudes de São José e do ICE Instituto 
Cachoeirense de Ensino. 

A tradição na formação de Administradores 
Hospitalares fez com que o MEC credenciasse 
a unidade de ensino superior camiliana locali-
zada em Belo Horizonte (MG). Em setembro de 
2003, teve início o curso de administração hos-
pitalar, que funciona nas mesmas instalações 
do Centro Educacional São Camilo, instalado 
em janeiro de 1997, com os cursos técnicos e de 
pós-graduação.

A Unidade Educacional de Porto Alegre RS foi 
instalada em abril de 1997, com objetivo de minis-
trar cursos de pós-graduação. Em julho de 2003, 
obteve autorização da Secretaria de Estado de 
Educação do Rio Grande do Sul, surgindo, assim, 
o Centro Educacional São Camilo RS.

A Escola São Camilo de Brasília, atual Centro 
Educacional São Camilo DF, foi incorporada à 
União Social Camiliana em outubro de 1999, 
mantendo um ensino diferenciado na educação 
infantil e fundamental na capital federal.

No Rio de Janeiro, a Faculdade de Enfermagem 
Luiza de Marillac, escola de enfermagem mais 
antiga do Brasil, teve suas atividades assumidas 
em outubro de 1993. Em 2001, a São Camilo RJ 
implantou o curso de graduação em administra-
ção hospitalar. Vários cursos são oferecidos pelo 
Centro de Pós-Graduação São Camilo RJ.

A São Camilo na Bahia instalou, em dezembro 
de 1989, o Centro de Pós-Graduação São Camilo, 
para atender às áreas de administração hospi-
talar e gestão da saúde. O credenciamento das 
Faculdades São Camilo BA aconteceu em setem-
bro de 1997. Esta unidade também possui ensino 
profissionalizante.

Estrutura
A São Camilo possui 10 mil alunos matricula-

dos nas unidades de graduação e pós-graduação. 
Contando a rede de ensino fundamental e médio, 
a instituição soma mais de 19 mil alunos. O corpo 
docente conta com 2.206 professores e o setor ad-
ministrativo tem 1.031 funcionários.

Cursos
Atualmente, o Centro Universitário São Camilo 

em São Paulo oferece 14 cursos tradicionais de 
graduação, duas opções de cursos tecnológicos, 
mais de 20 cursos de pós-graduação lato sensu e 
um mestrado em bioética. 

Perfis de instituições privadas
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A unidade do Rio de Janeiro oferece três cursos 
de graduação e sete de pós-graduação. No DF, ofe-
rece dez cursos de pós-graduação, principalmente 
na área de enfermagem.

Investimentos 
O Centro Universitário São Camilo recebeu 

a aprovação do Ministro do Estado da Educação 
para abrir o curso de medicina em 2007, no cam-
pus Ipiranga. Com investimento de R$ 1,2 milhão, 
o curso visa a formação do médico generalista e 
humanista. A instituição destinou recursos na 
construção de laboratórios especializados (como 
o de anatomia, biotério, entre outros), no desen-
volvimento de projetos diferenciados e na aquisi-
ção de materiais e estruturação da biblioteca. 

Outro diferencial é o ensino por meio do 
PBL (Problem Based Learning). Com o método de 
Aprendizado Baseado em Problemas, o ensino 

será totalmente centrado no aluno. “Sem dúvida, 
essa é uma proposta inovadora no mercado de 
ensino. Vamos oferecer o aprendizado com base 
clínica. Várias das disciplinas serão usadas de for-
ma integrada”, acrescentou o reitor Christian de 
Paul Barchifontaine, à época do lançamento do 
curso. Além disso, a São Camilo possui 32 hospi-
tais em todo o Brasil, o que lhe confere um gran-
de know-how na área.

Em setembro de 2008, a São Camilo inaugurou 
um novo campus no bairro do Ipiranga. A nova 
unidade oferece cursos de graduação em adminis-
tração, filosofia, fonoaudiologia, gastronomia e 
pedagogia. O novo campus possui 45 salas de aula, 
auditório para mais de 200 estudantes, laboratórios 
especializados em nutrição e gastronomia, com co-
zinhas e equipamentos adaptados para esses cursos 
e com capacidade para acomodar aproximadamen-
te 2.500 alunos por turno (manhã, tarde e noite).
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São Judas
aMC Serviços Educacionais Ltda.

O Complexo Educacional São Judas Tadeu 
abrange a educação infantil –Escolinha Dente de 
Leite –, os ensinos fundamental, médio e profissio-
nalizante –  Colégio São Judas Tadeu – e a educação 
superior – Universidade São Judas Tadeu.

A história do Complexo Educacional São Judas 
Tadeu teve início em 1947, na rua Wandenkolk, no 
bairro da Mooca, com o Curso de Admissão aos 
Ginásios do Estado, fundado pelos professores 
Alberto Mesquita de Camargo e Alzira Altenfelder 
Silva Mesquita, sua esposa. Logo depois, o casal 
instalou o Colégio São Judas Tadeu.

Em 1971, foram criadas as Faculdades São 
Judas Tadeu, com os cursos de administração e ci-
ências contábeis. Um ano depois, iniciaram-se os 
cursos de letras e matemática.

A Universidade São Judas Tadeu foi oficialmen-
te reconhecida pela Portaria Ministerial n° 264, de 
maio de 1989, e é mantida pela AMC – Serviços 
Educacionais Ltda.

Estrutura
A São Judas está organizada em dois campi 

na cidade de São Paulo, um no bairro da Mooca 
e outro no Butantã. A estrutura f ísica de sua uni-
dade na Mooca inclui 91 laboratórios didáticos, 
174 salas de aula, 37 laboratórios de preparação, 
7 oficinas didáticas, 18 salas para ateliê e dese-
nho, biblioteca, 3 anfiteatros, 1 teatro, quadras 
e ginásio poliesportivo, quadra de tênis, piscina 
e variada rede de serviços. Nesse campus, com 
aproximadamente 80 mil metros quadrados de 
área, circulam cerca de 20 mil alunos, 610 profes-
sores e 490 funcionários.

No campus da São Judas Butantã, inaugurado 
em 2007, há capacidade para abrigar mais de 5 

mil alunos. O prédio com quatro pavimentos pos-
sui 15 mil metros quadrados de área construída.

O novo Campus fica a 500 metros da futura 
estação Butantã do Metrô, Linha 4. Inicialmente, 
a unidade passou a oferecer cursos nas áreas de 
humanidades. Em breve, a universidade pretende 
instalar os cursos na área de biológicas, que re-
quer a instalação de laboratórios.

Cursos
A Universidade São Judas oferece, hoje, 30 

cursos de graduação, 9 cursos de formação espe-
cífica nas mais variadas áreas e 2 cursos superio-
res de tecnologia.

Curso de formação específica
Os Cursos Superiores de Formação Específica 

(de curta duração) constituem uma das modalida-
des de curso sequencial e destinam-se à obtenção de 
qualificações técnicas ou atualizações profissionais 
e acadêmicas, conferindo diploma aos concluintes. 
São constituídos por um conjunto de disciplinas e 
atividades organizadas, com carga horária e dura-
ção mínima de 1.600 horas e 400 dias letivos, res-
pectivamente. Essa opção colabora com a rápida 
inserção no mercado de trabalho (cursos com dois 
anos de duração). Podem candidatar-se egressos 
do ensino médio, ensino superior e alunos regular-
mente matriculados em cursos de graduação. 

Pós-graduação
A instituição oferece ainda três cursos de pós-

graduação stricto sensu (mestrado): 
• mestrado em arquitetura e urbanismo;
• mestrado em educação f ísica; e
• mestrado em filosofia.

Perfis de instituições privadas
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São Marcos
associação de Educação e assistência Social São Marcos

Histórico
A história da Universidade São Marcos come-

ça em maio de 1970, quando o professor Ernani 
Bicudo de Paula fundou a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras São Marcos no mesmo local onde 
funcionou o tradicional Colégio São José, no bair-
ro do Ipiranga, na capital paulista.

Os cursos implantados à época foram os de ci-
ências sociais, estudos sociais, letras, pedagogia 
e psicologia. O primeiro vestibular foi realizado 
em fevereiro de 1971 e cerca de 1.800 alunos se 
matricularam.

Em 1994, ocorreu o credenciamento das facul-
dades como universidade, quando a instituição 
decidiu abrir novos cursos de graduação e impul-
sionou o desenvolvimento de sua produção aca-
dêmica, com o incremento de cursos de pós-gra-
duação e de atividades de extensão e pesquisa.

Nesta década, a universidade vem implemen-
tando um forte programa de expansão. Em 2001, 
a São Marcos inaugurou o campus Paulínia, que 
fica na região de Campinas (SP), e, em 2003, mais 
uma unidade foi inaugurada, desta vez no bairro 
do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. 

O campus Tatuapé, instalado no Silvio Romero 
Plaza, fica próximo à estação Tatuapé do Metrô. 
Com cerca de 4 mil metros quadrados, distribuídos 

em dois pavimentos, a unidade conta com instala-
ções com equipamentos multimídia, laboratórios, 
computadores, biblioteca e brinquedoteca. No fim 
de 2007, a São Marcos inaugurou o Campus ABC. 

Cursos
A São Marcos oferece 24 cursos de graduação, 

além de duas licenciaturas, uma na área de ciên-
cias biológicas e outra em letras – português ou 
inglês. Conta com 12 cursos de formação tecnoló-
gica, de curta duração.

Pós-graduação
A Universidade São Marcos oferece, atual-

mente, os mestrados stricto sensu em psicologia e 
o multidisciplinar em educação, administração e 
comunicação, ambos reconhecidos pela Capes.

Investimentos 
A São Marcos inaugurou em julho de 2008, em 

Goiânia, sua primeira sede fora de São Paulo. A ins-
tituição fechou parceria com o Centro de Estudos 
Avançados e Formação Integrada Pós-Graduação 
(Ceafi) para dar início à sua expansão. O Ceafi ofe-
rece cursos de pós-graduação lato sensu na capital 
de Goiás e nas cidades de Cuiabá (MT), Anápolis 
(GO) e Brasília (DF).
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SEB
Sistema Educacional Brasileiro S.a.

O SEB (Sistema Educacional Brasileiro S.A.) é 
uma das maiores companhias privadas do setor 
de educação no Brasil, com 46 anos de atuação no 
mercado. O SEB atua de forma verticalmente inte-
grada e sistematizada nos principais segmentos do 
mercado educacional: educação básica presencial, 
sistema de ensino básico, ensino superior presen-
cial, ensino a distância (EAD) e cursos preparató-
rios para concursos públicos e exame da OAB.

Histórico
O SEB iniciou as suas atividades em 1963, com 

o nome de “Curso Osvaldo Cruz”. Ele oferecia, na 
época, apenas cursos preparatórios para vestibu-
lares e, em 1973, passou a oferecer cursos para o 
ensino médio, na cidade de Ribeirão Preto, no es-
tado de São Paulo. 

O atual controlador, Chaim Zaher, assumiu as 
escolas do COC Ribeirão e a gráfica do COC em 1986. 
Em 1987, a companhia passou a comercializar ma-
terial didático em cidades mais distantes, e a marca 
COC, já forte na região de Ribeirão Preto, consoli-
dou-se como produtora de material didático.

Entre 1990 e 2000, o SEB focou na construção 
de suas instalações f ísicas na cidade de Ribeirão 
Preto e na elaboração de uma metodologia com-
pleta de ensino. Com a inauguração da Unidade 
Portugal, nessa mesma cidade, no ano de 1991, 
inaugura-se a Educação Infantil na empresa. A 
companhia introduziu o Projeto Educação 2000 
em 1994: foram instalados diversos laboratórios 
de informática nas escolas e o computador tor-
nou-se utensílio de sala de aula, a partir do uso de 
lousas eletrônicas e de realidade virtual aplicada à 
educação, entre outras ferramentas.

Em 1999, o SEB começou a oferecer ensino su-
perior na forma de cursos presenciais por meio 
das Faculdades COC, os quais logo apresentaram 
excelentes resultados nos “provões” e em exames 
como o da OAB. Em 2001, foi lançado o “COC em 
sua Casa”, portal educacional voltado para alunos, 
professores e escolas parceiras, no ensino básico e 
superior, em que o usuário pode acessar informa-
ções como calendário escolar, atividades comple-
mentares a serem feitas, agenda de provas, banco 
de provas, livros eletrônicos, além de todas as ati-
vidades dedicadas a cada uma das disciplinas. O 
“COC em sua Casa” oferece todos os recursos de 
um portal de relacionamento e conteúdo exclusi-
vo para os alunos que utilizam a metodologia e o 
material do Sistema COC. 

Em 2005, foi adquirido o Colégio Sartre em 
Salvador, que contava com cerca 1.800 alunos à 
época. Esse foi o primeiro passo para a expansão 
nacional, para além das fronteiras do estado de São 
Paulo. A partir desse movimento estratégico, o SEB 
criou o Centro de Administração Compartilhada 
em Ribeirão Preto, em que passou a concentrar to-
das as atividades de apoio às operações do Grupo, 
tais como TI, RH, contabilidade, controladoria, en-
tre outras, permitindo que as unidades focassem 
nos serviços pedagógicos.

A companhia criou a Tele Sala em 2006, o que 
tornou possível que a educação de qualidade das 
Faculdades COC alcançasse distantes regiões do 
Brasil, por meio do ensino a distância (EaD).

Também em 2006, o SEB adquiriu unidades edu-
cacionais básicas em Vitória e Vila Velha, em linha 
com a estratégia de expansão para as demais regiões 
do País. No ano seguinte, agregou novas aquisições 
em Salvador pelo valor de R$ 4,2 milhões: Itaigara 
Educacional, PL Empreendimentos Educacionais e 
Instituto de Ensino Superior de Salvador (ESAMC).

Ainda em 2007, o grupo realizou uma reorgani-
zação societária, em consonância com sua estratégia 
de negócios e para se preparar para a abertura de ca-
pital. Nesse sentido, em maio de 2007, foi constituída 
a SEB Participações S.A. (SEBPar), sociedade detida 
integralmente por Chaim Zaher e Adriana Baptiston 
Cefali Zaher. Em outubro do mesmo ano, foi feito o 
primeiro lançamento de ações (IPO) na Bovespa. 

Negócios no ensino superior
O grupo entrou no ensino superior em 1999, 

com os cursos presenciais das Faculdades COC. 
Mais recentemente, ampliou sua atuação no seg-
mento com as aquisições da ESAMC, em Salvador, 
do grupo Dom Bosco (veja detalhes adiante) e das 
Faculdades Metropolitanas de Belo Horizonte. No 
fim de 2008, o número de alunos no ensino supe-
rior presencial atingiu 8.934. 

As Faculdades COC integram o Sistema COC de 
Ensino. Contam com duas unidades localizadas 
em Ribeirão Preto (SP) e uma em Araçatuba (SP).

A instituição também fornece a possibilida-
de de dupla diplomação para os cursos de enge-
nharia e arquitetura por meio de convênio com o 
Instituto Politécnico de Milão, além de cursos de 
extensão oferecidos por convênios firmados com 
instituições internacionais, tais como Texas Tech 
University, Università degli Studi di Siena, Univer-
sitè Jean Moulin Lyon 3, entre outras.

Perfis de instituições privadas
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O curso de graduação em administração das 
Faculdades COC tem o acompanhamento pedagógi-
co integral realizado pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Com a conclusão do curso, o aluno receberá o 
diploma de bacharel com a certificação da FGV.

O SEB anunciou, em janeiro de 2008, a aqui-
sição da totalidade do capital social da Sociedade 
Brasileira de Programação Educacional (Sobrape 
Ltda.), mantenedora da Faculdade Metropolitana, 
localizada em Belo Horizonte (MG). O valor da 
operação foi de R$ 10 milhões. Na ocasião, a Facul-
dade Metropolitana contava com 2,7 mil alunos 
matriculados no ensino superior. 

Em abril de 2001, a Faculdade Metropolita-
na iniciou suas atividades oferecendo os cursos 
de sistemas de informação e comunicação social 
com habilitação em publicidade e propaganda. 
Posteriormente obteve autorização para oferecer 
outros cursos como o de psicologia, turismo, ad-
ministração e direito. 

Educação a distância
O grupo SEB entrou em meados de 2006 no seg-

mento de educação a distância (EAD). Terminou 
2008 com 19,7 mil alunos e prevê chegar ao fim de 
2009 com 33 mil. Em abril de 2009, adquiriu 55% do 
capital social da Empresa Brasileira de Comunicação 
Multimídia S.A. (Unyca). A Unyca dedica-se à promo-
ção de educação a distância, especialmente por meio 
de cursos de aprendizagem, treinamento gerencial 
e profissional, atualizações profissionais, extensão 
universitária e especialização, que são transmitidos 
através de satélite ou internet.

Com o crescimento da demanda de treinamen-
to e comunicação para o segmento empresarial, a 
Unyca atua também no desenvolvimento de ins-
trumentos de planejamento, gestão e produção 
para TV Corporativa. Os projetos são desenvolvidos 
caso a caso de acordo com a necessidade específi-
ca dos clientes. A Unyca tem uma base de clientes 
sólida, de natureza predominantemente corpora-
tiva. Estima-se que a Unyca tenha receita bruta de, 
aproximadamente, R$ 2 milhões em 2009. O valor 
total da aquisição foi de R$ 1,96 milhão

Os sócios fundadores da Unyca, Eduardo 
Gonçalves Machado e Angela Cristina Machado, man-
terão 45% do capital social da Unyca e permanecerão 
na gestão da operação. Os fundadores têm larga expe-
riência nos mercados de cursos corporativos, prepa-
ratórios e de ensino a distância e continuarão contri-
buindo para o crescimento e sucesso do negócio.

Outra aquisição no segmento de EAD foi a Klick 
Net, em junho de 2009, quando o grupo adquiriu 
ações representativas de aproximadamente 88,79% 
do capital social da empresa. A Klick Net é uma so-
ciedade brasileira que se dedica ao fornecimento de 
conteúdo para a educação infantil, ensino funda-
mental e ensino médio, atualmente contando com 
aproximadamente 50 mil páginas de conteúdo e 
aproximadamente 241.230 usuários com e-mails 
confirmados, através dos seus portais educacio-
nais denominados “Portal Klick Educação”, “Portal 
Estuda Mais Brasil” e “Portal Melhores Escolas”. O 
valor total da aquisição foi de R$ 2,95 milhões.

No pacote estão incluídos o desenvolvimento de 
plataformas de capacitação à distância voltada ao 
mercado de educação, tais como cursos de elearning, 
o gerenciamento e prestação de serviços de consul-
toria para universidades corporativas, o desenvolvi-
mento e fornecimento de conteúdo não sistêmico 
para ensino infantil, fundamental e médio, a pesqui-
sa e o desenvolvimento de novas tecnologias no tra-
tamento da informação digitalizada, a adaptação e a 
customização, ao mercado brasileiro, de programas 
estrangeiros para a capacitação digital de professo-
res, entre outras atividades de desenvolvimento de 
conteúdo e tecnologias aplicadas à educação. 

O conteúdo não sistêmico da Klick é de grande 
valia para o SEB, pois esse conteúdo complemen-
tará os portais educacionais de nossas diversas 
marcas: COC, Dom Bosco, Pueri Domus, NAME e 
Dom Público. O portal Estuda Mais Brasil, que é 
parte da Klick e certificado pelo Ministério da Edu-
cação, é um novo diferencial para nossos esforços 
de ampliação das parcerias públicas.

Grupo SEB
As controladas do grupo SEB atuam em pra-

ticamente todo o território brasileiro de forma 
verticalmente integrada e sistematizada nos prin-
cipais segmentos do mercado educacional: 

• educação básica presencial por meio de uni-
dades próprias; 

• sistema de ensino básico – fornecimento de 
metodologia, conteúdo de material didático, trei-
namento para professores e outros serviços educa-
cionais para educação básica pública e privada; 

• ensino superior – graduação e pós-gradua-
ção presencial, por meio de unidades próprias; e

• ensino a distância (EAD) – ensino de graduação, 
pós-graduação e preparatórios de ensino a distância, 
por meio de unidades físicas próprias e parcerias. 
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Na atividade de fornecimento de metodolo-
gia e conteúdo de material didático, desenvol-
ve as atividades de edição e produção de livros e 
manuais didáticos – papel, softwares educativos e 
livros didáticos gravados em suporte magnéticos, 
desenvolvidos por suas controladas ou adquiridos 
de terceiros, desenvolvimento de tecnologias para 
atividade escolar, como também importação e ex-
portação de produtos de informática e eletrônica 
voltados para a atividade escolar. 

No fim de 2008, o SEB, por meio de suas con-
troladas, mantinha estabelecimentos de ensino 
próprios nas seguintes localidades:

Araçatuba – SP (1 unidade)
Brasília – DF (1 unidade)
Ribeirão Preto – SP (4 unidades)
Salvador – BA (4 unidades)
São José do Rio Preto – SP (1 unidade)
Maceió – AL (1 unidade)
São Paulo – SP (1 unidade)
Vila Velha – ES (1 unidade)
Belo Horizonte – MG (3 unidades)
Vitória – ES (1 unidade)
Curitiba – PR (7 unidades)
Goiânia – GO (1 unidade)
O grupo atua em educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e pré-vestibular por 
meio de unidades próprias, utilizando de forma 
integrada os principais recursos tecnológicos dis-
poníveis no mercado, além de tecnologia própria 
para educação, tais como a Aula do Futuro, a Aula 
3D e o nosso Portal Educacional. No fim de 2008, 
contava com 23 unidades próprias desse tipo de 
ensino, com 22.968 alunos, em 11 municípios de 
oito estados. 

Por meio de parcerias com escolas particula-
res e municipais, o SEB fornece metodologia de 
ensino, conteúdo, na forma de material didático 
impresso e eletrônico, e treinamento aos professo-
res. Também fornece consultorias pedagógicas e 
administrativas para instituições privadas no pro-
cesso de gestão, estratégias de marketing e ações 
conjuntas para captação de alunos e divulgação 
da marca, podendo incluir a licença gratuita da 
marca “COC” para os parceiros que atingirem cer-
to nível de excelência mínimo. 

No fim de 2008, o grupo contava com 802 par-
cerias com escolas do setor privado no Brasil e sete 
unidades no Japão, com 187.881 alunos. Em par-
cerias com o setor público, atendia 93 municípios, 
que tinham 148.910 alunos matriculados. 

A expectativa do SEB é chegar ao fim de 2009 
com aproximadamente 70 mil estudantes matri-
culados nas suas instituições de ensino básico e 
superior. Nos cursos tradicionais, com a presença 
do aluno na sala de aula, das escolas e das faculda-
des, o crescimento esperado é de 15%. 

No sistema de ensino COC, pacote vendido a 
outras escolas e que reúne apostilas e treinamen-
to de professores, a expectativa é conquistar mais 
60 mil adesões e chegar a 400 mil alunos usando a 
metodologia do SEB. 

aquisições
De acordo com Marco Rossi, diretor financeiro 

e de relações com investidores do SEB, as recentes 
compras da empresa têm como alvo duas áreas 
preferidas: os sistemas de ensino e a educação su-
perior a distância. Nas faculdades, o interesse re-
cai sobre a educação a distância. Veja a seguir as 
aquisições mais recentes do grupo.

dom Bosco
Em março de 2008, o SEB concluiu a aquisição 

de 100% de participação no Grupo Dom Bosco de 
Curitiba, por R$ 94,5 milhões. O Grupo Dom Bosco 
é um dos maiores grupos de ensino do País, com 
forte presença na região Sul. Sua atuação é diver-
sificada, com, aproximadamente, 8 mil alunos de 
educação básica em suas unidades próprias. Além 
da educação básica, o Grupo Dom Bosco dá atendi-
mento a 105 mil alunos em mais de 500 escolas par-
ceiras espalhadas por todo o País. No segmento de 
ensino superior, o grupo também estava presente 
com as faculdades Dom Bosco, que contavam com 
cerca de 3 mil alunos no momento da aquisição.

Marca Inei
Em maio de 2008, a companhia adquiriu, 

por R$ 2,3 milhões, a Associação Brasiliense de 
Educação Integral (ABEDI), sob a marca Inei 
(Colégio Asa Sul), localizada em Brasília e que de-
tinha cerca 600 alunos matriculados.

Já em setembro de 2008, o SEB concluiu a 
aquisição da Associação Alagoana de Educação 
Integral (ALEDI), sob a marca Inei (Colégio Ponta 
Verde), em Maceió. O Colégio Ponta Verde conta, 
atualmente, com 1.850 alunos matriculados e o 
preço da operação foi de R$ 4,7 milhões.

dínatos
No mesmo mês, o grupo adquiriu 82% do 
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Instituto Dínatos Ltda., por R$ 2,5 milhões. O 
Dínatos atua na área de cursos preparatórios 
para vestibular de Brasília. Contava, à data da 
aquisição, com, aproximadamente, 550 alunos 
em seus cursos regulares e com outros 1.000 
alunos em cursos para o vestibular seriado da 
Universidade de Brasília e em matérias específi-
cas. Essa aquisição está alinhada com a estraté-
gia de crescimento da empresa, consolidando as 
operações em Brasília como Polo Regional para 
a expansão dos negócios na região Centro-Oeste, 
além de proporcionar importantes sinergias com 
as operações atuais naquele mercado.

Praetorium
O SEB anunciou, em outubro de 2008, a aqui-

sição de 75% do Praetorium Instituto de Ensino, 
Pesquisa e Atividades de Extensão em Direito Ltda. 
– Cursos Preparatórios para Concurso Público, por 
R$ 11,2 milhões. Sediado em Belo Horizonte, o 
Praetorium oferece cursos preparatórios para exa-
mes da OAB, concursos públicos em carreiras jurí-
dicas e pós-graduação em direito no Brasil. Contava 
com 1.900 alunos presenciais, além de uma ampla 
rede de 117 franqueados no modelo de ensino a 
distância, atendendo outros 3.000 alunos.

Educacional Efigênia vidigal
Em fevereiro de 2009, o SEB anunciou a compra 

de 100% do grupo Educacional Efigênia Vidigal, 
por R$ 3,9 milhões. A Efigênia Vidigal, escola de 
educação básica de Belo Horizonte, contava, na 
ocasião, com, aproximadamente, 1.100 alunos.

Pueri domus
Por meio de sua controlada, a Editora COC, o 

SEB adquiriu o Pueri Domus Experimental Ltda. 
(Escolas Pueri Domus) e o Pueri Domus Escolas 
Associadas Ltda. (Editora Pueri Domus), em julho 
de 2009.

O valor total da aquisição foi de R$ 32,9 milhões, 
pagos integralmente nessa data, incluindo a assun-
ção de dívida líquida no valor de R$ 8,6 milhões.

O Grupo Pueri Domus tem mais de 40 anos de 
história, com mais de 48 mil alunos, entre próprios 
e parceiros. É um dos principais grupos educacio-
nais na região metropolitana de São Paulo, atuan-
do de forma diversificada nos vários segmentos da 
educação básica.

As Escolas Pueri Domus contam com quatro 
unidades na região metropolitana de São Paulo 

e têm aproximadamente 3.100 alunos. A Editora 
Pueri Domus vende seu sistema de ensino para 
125 escolas particulares e para mais 6 municípios, 
totalizando aproximadamente 45.000 alunos par-
ceiros. A Editora Pueri Domus também fornece 
livros didáticos para escolas públicas em Minas 
Gerais e em Santa Catarina.

Desempenho
2008

O SEB superou suas expectativas e apresentou, 
em 2008, um crescimento em sua receita líquida 
de 103,3% em relação a 2007. Os números passa-
ram de R$ 141,9 milhões para R$ 288,5 milhões. 
Esse incremento foi impulsionado, principalmen-
te, pelo aumento do número de alunos. Os alunos 
próprios somaram 51.777, no fim de 2008, um au-
mento de 139,4% em relação 2007, e os alunos par-
ceiros somaram 336.791, uma expansão de 81,4% 
no mesmo período.

Em 2008, o lucro líquido ajustado atingiu R$ 
46,5 milhões, com crescimento de 68,8% em rela-
ção a 2007. Também no EBITDA ajustado a evolu-
ção foi expressiva: R$ 47,6 milhões, 59,9% superior 
em relação a 2007. Veja detalhes na Tabela 29.

2º trimestre de 2009
No segundo trimestre de 2009, o SEB apresen-

tou um crescimento em sua receita bruta de 31,5%, 
passando de R$ 75,8 milhões para R$ 99,6 milhões 
no período de um ano. O resultado foi puxado por 
um expressivo incremento de 104,6% nas receitas 
de ensino a distância e de 27,1% nas receitas do 
sistema de ensino, devido principalmente ao au-
mento do número de alunos. 

No ensino a distância, o aumento no número 
de alunos foi de 64,8%. Nas parcerias privadas, o 
número de alunos evoluiu 11,8%. Nas parcerias 
públicas, contratos representando mais de 18.000 
novos alunos foram fechados ao longo de 2009, re-
duzindo a perda de alunos em relação ao mesmo 
período de 2008 e capturando parte das receitas 
referentes ao primeiro trimestre (ver Tabela 30). 

O lucro líquido ajustado passou de R$ 7 mi-
lhões, no segundo trimestre de 2008, para R$ 13 
milhões em 2009, com crescimento de 85,2% no 
período de um ano. O EBITDA ajustado cresceu 
71,9%, saindo de R$ 7,9 milhões para R$ 13,6 mi-
lhões na mesma comparação entre os períodos de 
2008 e 2009, registrando aumento de margem, de 
11,4% para 15,1%. Veja em detalhes na Tabela 31.
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Indicadores	 4º	T08	 4º	T07	 Var.%	 2008	 2007	 Var.%
	 	 	 	(não	auditado)	 (não	auditado)

Indicadores financeiros da SEB 
Em r$ milhões

Fonte:SEB.

receita bruta 66,0  30,1  119,5  311,0  151,6  105,1 

receita líquida 59,6  27,3  118,3  288,5  141,9  103,3 

Lucro bruto 18,8  5,8  222,2  124,8  68,4  82,4 

  Margem bruta (em %) 31,5  21,3   + 10,2 p.p. 43,3  48,2   -5,0 p.p.

Lucro bruto ex-aluguéis 23,4  6,8  246,0  142,0  71,5  98,6 

  Margem bruta ex-aluguéis (em %) 39,3  24,8   +14,5 p.p. 49,2  50,4   -1,2 p.p.

EBITda ajustado -0,7  -10,1  -92,8  47,6  29,8  59,9 

  Margem EBITda ajustado (em %) -1,2  -37,0   +35,8 p.p. 16,5  21,0   -4,5 p.p.

EBITda ajustado ex-aluguéis 4,2  -9,0  – 66,3  33,5  97,9 

  Margem EBITda ajustado ex-aluguéis (em %) 7,1  -33,1   +40,2 p.p. 23,0  23,6   -0,6 p.p.

Lucro líquido ajustado 3,6  -6,3  – 46,5  27,5  68,8 

  Margem líquida ajustada (em %) 6,0  -23,0   +29,0 p.p. 16,1  19,4   -3,3 p.p.

T29

Indicadores	 2º	T09	 2º	T08	 Var.%	 6	M09	 6	M08	 Var.%
	 	 	 	 	 (não	revisado)

Indicadores financeiros da SEB – 1º S/09 
Em r$ milhões

Fonte:SEB.

receita bruta 99,6  75,8  31,5  190,9  153,0  24,8 

receita líquida 90,4  69,6  29,8  174,5  141,2  23,6 

Lucro bruto 35,7  30,2  18,2  69,2  64,4  7,4 

  Margem bruta (em %) 39,5  43,3   -3,9 p.p. 39,6  45,6   -6,0 p.p.

EBITda ajustado 13,6  7,9  71,9  28,8  22,5  27,8 

  Margem EBITda ajustado (em %) 15,1  11,4   +3,7 p.p. 16,5  16,0   +0,5 p.p.

Lucro líquido ajustado 13,0  7,0  85,2  27,6  21,2  30,3 

  Margem líquida ajustada (em %) 14,4  10,1   +4,3 p.p. 15,8  15,0   +0,8 p.p.

Lucro por unit (em r$)  0,32   0,17   85,2   0,68   0,52   30,3 

T31

Nº	de	alunos	 2º	T09*	 2º	T08*	 Var.%	 6	M09**	 6	M08**	 Var.%

Número de alunos da SEB por tipo de ensino

Fonte: SEB. * Em 30/06. ** Média de 31/03 e 30/06.

Educação básica 25.897 21.644  19,6  26.029 21.529  20,9 

Ensino superior 9.224 9.247 -0,2  9.265 9.382 -1,2 

Ensino a distância 33.150 20.120 64,8  31.328 18.493 69,4 

Total	alunos	próprios	 68.271	 51.011	 33,8		 66.621	 49.404	 34,8	

Parceria privada 208.273 186.356 11,8  208.248 185.380 12,3 

Parceria pública 145.024 150.762 -3,8  135.986 148.328 -8,3 

Total	alunos	parceiros	 353.297	 337.118	 4,8		 344.233	 333.707	 3,2	

T30
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Ulbra
universidade Luterana do Brasil

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) é 
uma instituição de ensino superior de natureza 
privada e confessional, com sede em Canoas (RS). 
É mantida pela Comunidade Evangélica Luterana 
São Paulo (Celsp), ligada à Igreja Evangélica 
Luterana do Brasil (Ielb).

As atividades educacionais da Celsp tiveram 
início em 1911, quando os imigrantes alemães 
construíram a primeira capela. Em 1972, deu iní-
cio às atividades de ensino superior, com o curso 
de administração, embora ainda hoje mantenha 
ensino básico e médio.

Além do Rio Grande do Sul, a Celsp e a Ulbra 
atuam, por meio de Centros Universitários, 
em cinco estados brasileiros: Amazonas, Pará, 
Rondônia, Goiás e Tocantins. Além da sede em 
Canoas, outros oito campi estão instalados na ca-
pital gaúcha e nos municípios de Cachoeira do Sul, 
Canoas, Carazinho, Gravataí, Guaíba, Santa Maria, 
São Jerônimo e Torres. Nas regiões Norte e Centro-
Oeste as unidades estão localizadas em Manaus 
(AM), Palmas (TO), Itumbiara (GO), Ji-Paraná (RO), 
Porto Velho (RO) e Santarém (PA).

Estrutura
Ao todo a universidade possui 15 campi. 

Como mencionado antes, são nove unidades no 
Rio Grande do Sul, cinco na região Norte e uma no 
Centro-Oeste do País, o que reforça o perfil nacio-
nal da instituição.

A Ulbra possui 144 mil alunos de cursos de 
graduação e pós-graduação e 9,1 mil estudantes 
em escolas de nível médio. A universidade conta 
com 2,3 mil professores e 10 mil funcionários no 
setor administrativo.

Cursos
Graduação

A Universidade Luterana do Brasil oferece cerca 

de 100 cursos de graduação, divididos em seis áreas 
do conhecimento:

• ciências agrárias e ambientais;
• ciências jurídicas;
• ciências sociais aplicadas;
• educação, ciências e artes;
• saúde e bem-estar social; e
• tecnologia e computação.

Pós-graduação
Na Ulbra, são oferecidos mais de 70 cursos 

de especialização, nove programas de mestrado 
e dois doutorados, contemplando diversas áreas 
do conhecimento.

Ead
A Ulbra EAD está encarregada da política 

de ensino a distância da Universidade Luterana 
do Brasil. O credenciamento pelo Ministério da 
Educação foi obtido pela Portaria MEC nº 650/04, 
de 17 de março de 2004.

Investimentos
Em julho de 2008, o Hospital Universitário 

da Ulbra implantou um ambulatório de neu-
ropsicologia, um serviço especializado voltado 
para a avaliação e reabilitação de pacientes que 
apresentem disfunções cerebrais e cognitivas, 
podendo estar associadas com as diversas pa-
tologias que provoquem distúrbios no sistema 
nervoso central.

O serviço passou a oferecer atendimento vol-
tado para a investigação do funcionamento cere-
bral e a recuperação desses pacientes, bem como 
suporte e orientação aos familiares. O exame neu-
ropsicológico é utilizado para auxiliar psiquiatras, 
neurologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, peda-
gogos e outros profissionais, oferecendo avaliação 
das funções e disfunções cerebrais.
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Unib
universidade Ibirapuera

A Universidade Ibirapuera foi fundada em 
1969 e iniciou suas atividades no bairro de 
Moema, zona sul de São Paulo, por intermédio da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, manti-
da na ocasião pela Associação Princesa Isabel de 
Educação e Cultura (APIEC).

Atualmente, reúne cerca de 10 mil estudantes, 
concentrados em 23 graduações, como direito, 
odontologia, administração, educação f ísica e psi-
cologia, além de diversos cursos de graduação tec-
nológica, cursos de extensão e programas de pós-
graduação stricto sensu e lato sensu, reconhecidos 
pelo Capes, com destaque para os mestrados em 
bio-odontologia e direito.

Em 2007, ao perceber as tendências do merca-
do competitivo, a Universidade Ibirapuera colo-
cou em prática um projeto de ensino inovador: a 
inclusão de matérias interdisciplinares.

Estrutura
O corpo docente da Unib tem 60% do quadro 

composto por mestres e doutores.
O Campus Moema está localizado próximo ao 

Shopping Ibirapuera. Já o Campus Chácara Flora 
oferece design moderno em seus 22 mil metros 
quadrados de área construída, com perspectiva de 
ampliação em mais 14 mil metros quadrados.

Juntos, os campi reúnem clínicas de atendimen-
to à população, bibliotecas, laboratórios de pesquisa 
e de informática, anfiteatros e agências experimen-
tais. Os acessos para deficientes, halls de encontros e 
elevadores concluem o conforto de nossos alunos.

Bolsas
A Universidade Ibirapuera fechou, em julho de 

2009, convênio com o Grupo Ideal Invest para im-
plantação do Programa Crédito Pravaler. Com a ini-
ciativa, cerca de 10 mil estudantes, entre calouros e 
veteranos, devidamente matriculados em um curso 
de graduação presencial, podem solicitar o finan-
ciamento do seu curso, benefício que inclui ainda 
alunos evadidos e com mensalidades em aberto.

Segundo Fabíola Andréa Chofard Adami, pró-
reitora acadêmica da Ibirapuera, a parceria tem por 
objetivo garantir um ensino de qualidade e aumen-
tar o acesso à formação superior, uma vez que mui-
tos deixam de prosseguir com os estudos quando 
se graduam no ensino médio devido à dificuldade 
de ingresso em universidades públicas e também à 
falta de recursos para arcar com os custos relativos 
a uma graduação em instituição privada.

“A própria adesão ao Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é bastan-
te burocrática e rigorosa. Por isso, várias pessoas 
acabam desistindo de recorrer ao programa do 
Governo Federal. Não é de hoje que buscamos 
alternativas que permitam a criação de novas op-
ções de financiamento. Com a adoção de parcerias, 
pretendemos futuramente também reduzir os ín-
dices de inadimplência e evasão escolar”, destacou 
Fabíola Chofard.

Segundo levantamento da pró-reitoria acadê-
mica, realizado em junho de 2009, a Universidade 
Ibirapuera conta hoje com 109 estudantes que 
aderiram ao FIES. Em dezembro de 2005, quando 
a instituição ingressou no programa, eram 289 es-
tudantes beneficiados. Uma redução de 62,2% ao 
longo dos últimos três anos.

A maior procura por bolsas integrais e/ou par-
ciais do ProUni também é apontada como fator 
decisivo que contribui para o decréscimo com re-
lação ao grau de interesse pelo programa federal 
de financiamento estudantil. “Ainda verificamos 
certa ociosidade quanto às vagas ofertadas pelas 
instituições de ensino superior, e muitas delas po-
deriam ser ocupadas se ampliássemos o acesso a 
outros incentivos”, conclui.

Unib vendida
Em março de 2009, após uma disputa acirra-

da, onde competiram três grandes instituições 
de educação superior (IES) de São Paulo, o grupo 
paranaense Campos Andrade fechou a compra da 
Universidade Ibirapuera (Unib). A Unib passou há 
alguns anos por um processo de deterioração fi-
nanceira que levou ao não pagamento dos funcio-
nários e à redução no número de alunos, segundo 
matérias publicadas na imprensa.

Segundo o professor José Campos Andrade, 
proprietário do grupo que leva seu nome, esse não 
é o caso da Unib. Segundo o executivo, a universi-
dade não tinha um grande passivo – estimado em 
R$ 20 milhões – e a maior parte dele estava rene-
gociada. O plano de Campos Andrade é promover 
uma ampla reestruturação para que a Unib volte a 
ser competitiva. “O problema da Ibirapuera é que 
ela possuía excesso de departamentos, que é bom 
para uma empresa, mas não para uma universida-
de, e só com a extinção deles e com a sinergia com 
as nossas outras universidades vamos cortar des-
pesas suficientes para retomar seu crescimento”, 
afirmou Andrade.

Perfis de instituições privadas
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Os planos para a Unib são ambiciosos. Na área 
educacional, a ideia é reposicionar a instituição. 
De acordo com Andrade, a instituição não foi 
construída nem tem instalações para trabalhar 
com as classes E e D. A intenção é promover uma 
reestruturação por áreas, tornado-a forte em saú-
de, educação e negócios. A primeira medida da 
nova gestão será a criação, ainda em 2009, de um 

doutorado em odontologia e dois mestrados – um 
em administração e outro em educação. 

José Campos Andrade, à época da aquisição, 
disse também que estava procurando grupos em-
presariais de São Paulo para providenciar parce-
rias, com as quais quer reforçar a área de negócios 
da instituição de ensino. “Não há como melhorar 
esse setor sem a ajuda de empresas”, relatou.
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Uniban
academia Paulista anchieta SC Ltda.

A trajetória da Universidade Bandeirante de São 
Paulo (Uniban) está muito vinculada a atuações de 
Heitor Pinto e Silva Filho, reitor da instituição, e 
de seu pai e de seu avô no segmento educacional 
desde o início do século passado, com a criação em 
1903 do Colégio Buenos Aires (hoje Colégio Padre 
Antonio Vieira), na zona norte de São Paulo, e a pos-
terior participação na Academia Paulista Anchieta, 
atual entidade mantenedora da Uniban.

Heitor Pinto Filho, depois de algumas experi-
ências nos ensinos de primeiro e segundo graus 
na década de 70, passou a administrar a Faculdade 
Paulista de Arte a partir de 1982, assumindo pos-
teriormente a direção de outras faculdades paulis-
tanas. Entre essas se podem destacar a Faculdade 
de Ciências e Letras de Moema, a Faculdade de 
Filosofia Nossa Senhora Medianeira e a Faculdade 
Dom Domênico.

Em 1988, a unificação desse conjunto de facul-
dades deu-se por um ato do Conselho Federal de 
Educação com a criação do Centro de Ensino Uni-
ficado Bandeirante (CEUB). Depois de alguns anos, 
em 1994, o mesmo Conselho reconheceu o status 
de universidade para a instituição, surgindo assim 
a Universidade Bandeirante de São Paulo.

Estrutura
Além de ter se espalhado por todas as regiões 

de São Paulo, a Uniban, que passou a ser denomi-
nada Uniban Brasil, está se espalhando pelos vá-
rios estados do País. Em janeiro de 2009, contava 
com 13 campi.

São Paulo
•Tatuapé: localizado no coração da zona leste, 

o campus marca a presença da Uniban nessa tra-
dicional região, considerada a mais populosa e de 
grande importância social e econômica na capital 
paulista. Com terreno de aproximadamente 63 
mil metros quadrados, o campus abrigará cursos 
de todos os Institutos Acadêmicos da Uniban.

• Vila Mariana: o campus da Uniban tem mais 
de 30 mil metros quadrados de área construída, está 
localizado em uma das melhores regiões da cidade, 
próximo aos metrôs Santa Cruz e Vila Mariana e a 
poucos metros da rua Domingos de Morais.

• Campus Campo Limpo: localizado na estrada 
do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, tem 
mais de 108 mil metros quadrados. Oferece cursos 
nas áreas de saúde, exatas e humanas, cursos de 
pós-graduação (lato sensu), graduação em dois anos 

(Cetep), complementação pedagógica (Coped) e 
Programa Especial de Formação Pedagógica.

• Campus Morumbi I: localizado na zona sul 
de São Paulo, tem uma área de 10 mil metros 
quadrados. No campus são oferecidos cursos nas 
áreas de exatas e humanas, cursos de extensão e 
graduação em dois anos (Cetep), complementa-
ção pedagógica (Coped) e Programa Especial de 
Formação Pedagógica.

• Campus Morumbi II: também instalado no 
bairro do Morumbi em São Paulo, o campus tem 
uma área de 20 mil metros quadrados. Nele são 
mantidos cursos de graduação, graduação em 
dois anos (Cetep), instituto de educação, pós-gra-
duação e extensão.

• Campus Maria Cândida: instalado na Vila 
Guilherme, zona norte da capital, esse campus, que é 
a sede da Uniban, possui mais de 31 mil metros qua-
drados. Nessa unidade, são mantidos cursos nas áre-
as de saúde, exatas, humanas, Cetep, pós-graduação 
(lato sensu, stricto sensu) e extensão universitária.

• Campus Marte: instalado também na zona 
norte paulistana, possui cerca de 20 mil metros 
quadrados. Nele são ministrados cursos nas áre-
as de humanas, exatas, graduação em dois anos 
(Cetep), pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), 
complementação pedagógica (Coped) e Programa 
Especial de Formação Pedagógica.

Grande São Paulo:
• Campus ABC: localizado no município de 

São Bernardo do Campo (SP), tem 41 mil metros 
quadrados e é um dos maiores complexos univer-
sitários da cidade. Nele são oferecidos cursos nas 
áreas de saúde, exatas, humanas e tecnológica.

• Campus Osasco: instalado na cidade de 
Osasco (SP), na Grande São Paulo, tem 37 mil me-
tros quadrados. Oferece cursos de exatas, biológi-
cas e humanas, além de extensão e cursos tecno-
lógicos, complementação pedagógica (Coped) e 
Programa Especial de Formação Pedagógica.

• Campus Rudge: localizado no bairro de Campos 
Elíseos, em São Paulo, ele tem mais de 10 mil metros 
quadrados. Nesse campus funcionam cursos nas 
áreas de humanas e exatas, graduação em dois anos 
(Cetep) e todos os cursos de licenciatura plena.

região Sul do País:
No sul do País, estão a Faculdade Uniban, em 

São José (SC), e dois campi da Unipan em Cascavel, 
Paraná. Nas dependências da Faculdade Uniban 

Perfis de instituições privadas
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está o Colégio Cruz e Sousa, que oferece ensino 
fundamental e pós-médio.

Todas as unidades dispõem de laboratórios equi-
pados, clínicas, bibliotecas e recursos pedagógicos.

Cursos
A Uniban oferece 65 cursos de graduação, en-

tre eles os de rápida duração e os de cunho tecno-
lógico nas unidades subdivididas em: 

• Instituto de Educação;
• Pedagogia para Licenciados;
• Instituto de Educação Desportiva; 
• Instituto de Comunicação e Artes; 
• Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais;
• Instituto de Ciências Agrárias; e 
• Instituto Politécnico.

Na área de pós-graduação lato sensu, a Uniban 
oferece 14 cursos e 4 modalidades de MBA. A área 
de saúde oferece dez cursos; a de educação des-
portiva, dois; e a de educação, 11.

Investimentos
Em 2007, a Uniban abriu um novo campus na 

zona sul de São Paulo, no bairro da Vila Mariana. O 
prédio tem mais de 30 mil metros quadrados de área 
construída. Suas instalações contam com biblioteca e 
anfiteatro com capacidade para mais de 200 pessoas.

Eduardo Fonseca, presidente do Conselho de 
Comunicação da Uniban, anunciou, em 2008, a 
construção de uma nova unidade da universida-
de, localizada no Tatuapé. A área tem 63 mil me-
tros quadrados.

Bolsas
A Uniban concede 25% de desconto nas mensa-

lidades de todos os seus cursos e mantém progra-
mas e convênios para facilitar o acesso do aluno ao 
curso superior, oferecendo ainda mais descontos 
(O Bom Filho à Casa Torna, CUT, Força Sindical e 
Secretaria de Segurança Pública) e participando 
de programas dos Governos Estadual e Federal 
(ProUni, FIES e Escola da Família).
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Unicsul
Instituição Educacional São Miguel Paulista

Histórico
A Faculdade Cruzeiro do Sul foi criada em 

1972, em uma ampliação do Colégio Cruzeiro 
do Sul, fundado em 1965. Em 1993, o Ministério 
da Educação reconhece a instituição como 
Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul).

Dois anos depois, a Unicsul implantou o 
Programa de Pesquisa em Educação de Jovens 
e Adultos (Proeja) e o Programa Saúde Social 
(Pros) e participou do Programa Universidade 
Solidária (Unisol). 

Em 1996, lançou o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (Pibic-Cruzeiro do 
Sul) e, no ano seguinte, a Unicsul deu início às 
pesquisas em educação a distância e à utilização 
das novas tecnologias da informação no ensino. 
Em 1997 também ocorreu o Primeiro Encontro de 
Iniciação Científica da universidade e a implanta-
ção do Programa de Educação Especial (Proesp).

Em 2000, o campus Anália Franco, no bairro 
do Tatuapé, foi inaugurado e, na mesma época, 
foi implantado o Núcleo de Educação a Distância 
(Nead). Já em 2004, foi inaugurado o campus 
Liberdade e, em 2006, é lançado o campus virtual 
da universidade.

Estrutura
A Unicsul conta com 600 professores em seu 

corpo docente e com 400 funcionários na área 
administrativa.

Dispõe de quatro campi – São Miguel, Tatuapé, 
Liberdade e Pinheiros.

A universidade oferece 12 mil vagas e conta 
com 20 mil alunos matriculados nos cursos de 
graduação e pós-graduação.

Bolsas
A Unicsul oferece seis cursos gratuitos, por in-

termédio do ProUni, do programa FIES e por mé-
rito acadêmico. 

Investimentos
Foram investidos R$ 15 milhões na criação de 

novas instalações e acesso à tecnologia de última 
geração. O carro-chefe foi o Complexo Veterinário, 

com uma área total de 5 mil metros quadra-
dos. Houve investimento também no Complexo 
Esportivo, com piscina semiolímpica, laboratórios 
voltados para avaliação nutricional, performance 
humana e composição corporal, inaugurado em 
setembro de 2008.

Um auditório nobre para apresentações artís-
ticas, a ampliação do laboratório de gastronomia, 
que conta com uma panificadora, e a atualização 
do parque tecnológico fizeram parte dos investi-
mentos da universidade.

Também em 2008, a Unicsul investiu em 
expansão e inaugurou o campus Pinheiros e o 
Complexo Poliesportivo.

No mesmo ano, inaugurou uma unidade no 
Maranhão. Com sede em São Luís, a Unicsul pas-
sou a oferecer os cursos de pós-graduação e aper-
feiçoamento, além do preparatório para o vestibu-
lar e de cursos de psicopedagogia, controladoria 
e finanças, MBA em gestão empresarial, MBA em 
gestão de pessoas, informática na educação e am-
bientes virtuais de aprendizagem, todos em nível 
de pós-graduação.

Em outubro 2008, a Unicsul teve dois cursos 
de doutorados aprovados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Tratam-se dos doutorados em odontolo-
gia e do ensino de ciências e matemática, ambos 
recomendados com nota 4.

Complexo Veterinário
O Complexo Veterinário da Universidade 

Cruzeiro do Sul foi inaugurado em abril de 2009. 
A instituição de ensino oferece atendimento pago 
na área de clínica médica e cirúrgica de cães e ga-
tos, incluindo especialidades como cardiologia, 
dermatologia, ginecologia, obstetrícia, oncologia 
e ortopedia. Também são prestados serviços de 
diagnóstico por imagem e análises clínicas.

O prédio conta com três centros cirúrgicos 
para animais de pequeno e grande porte, ambu-
latório de atendimento clínico, sala de fluidotera-
pia, laboratórios de análises clínicas, salas de raio 
X e de ultrassonografia e instalações para acomo-
dação dos animais (canis e baias). 

Perfis de instituições privadas
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Unigranrio
associação Fluminense de Educação

Histórico
A história da Universidade do Grande 

Rio (UnigranRio) começou em 1970, ano em 
que o professor José de Souza Herdy criou a 
Associação Fluminense de Educação (AFE), 
entidade mantenedora das então Faculdades 
Unidas Grande Rio. Em 1972, foram implan-
tados os primeiros cursos superiores – ciên-
cias contábeis e administração. Os cursos de 
pedagogia e letras começaram a funcionar no 
ano seguinte, sendo criado, em 1974, o Centro 
Educacional de Duque de Caxias (CEDUC) para 
atuar como Colégio de Aplicação.

A década de 80 registrou a criação dos pri-
meiros cursos da área de saúde — odontolo-
gia, enfermagem e farmácia –, seguidos dos 
cursos de ciências biológicas, matemática e 
química. Quando o professor José de Souza 
Herdy faleceu, em 1989, assumiu a direção ge-
ral da instituição o seu filho, Arody Cordeiro 
Herdy, que coordenou todo o processo de re-
conhecimento das Faculdades Unidas Grande 
Rio como universidade.

Em 1994, foram criados os cursos de direito, 
informática e secretariado executivo. Em 1995, fo-
ram incorporados o curso de medicina veterinária 
e a habilitação português/espanhol do curso de 
letras. Os anos 90 registraram a criação dos cursos 
de medicina e fisioterapia, que vieram enriquecer 
a área da saúde.

No primeiro semestre de 2000, a UnigranRio 
lançou o curso de educação f ísica. Já em 2003 
criou o curso de bacharelado em serviço social 
e inúmeros cursos superiores de tecnologia. No 
primeiro semestre de 2004, iniciaram-se os cur-
sos de bacharelado em nutrição, licenciatura em 
educação artística (artes visuais) e licenciatura 
em história.

Campi
A UnigranRio dispõe de dez campi no Rio de 

Janeiro, são eles:
• Campus I Duque de Caxias;
• Campus II Rio de Janeiro-Lapa;
• Campus III Silva Jardim;
• Campus IV – Magé;
• Campus V São João de Meriti;
• Unidade Barra da Tijuca;
• Unidade Carioca Rio de Janeiro;
• Unidade Casimiro de Abreu;
• Unidade Macaé; e
• Unidade Santa Cruz da Serra.

Cursos
A UnigranRio oferece 25 cursos de graduação 

e 10 de graduação tecnológica. Os cursos de pós-
graduação são voltados principalmente para as 
áreas de odontologia, engenharia e enfermagem.

São oferecidos ainda 25 cursos de extensão e 2 
de atualização nas áreas de odontologia e homeo-
patia aplicada à odontologia.

Investimentos
O reitor da UnigranRio, Arody Herdy, inaugu-

rou o campus Mariane Pires, na cidade de Macaé, 
em dezembro de 2008. O projeto levou cinco anos 
para ser concluído. Segundo o reitor, o foco da 
nova unidade são os cursos de pós-graduação em 
odontologia, medicina e enfermagem, além de 
cursos de gestão e negócios.

As instalações do campus Macaé contam, ini-
cialmente, com salas de aula, cantina, biblioteca, 
laboratórios de informática e de multiuso, num 
dos lugares de fácil acesso à população.

Em junho de 2009, a UnigranRio inaugurou o cam-
pus Magé, na região central do município de Magé (RJ). 
A instalação tem capacidade para 1.800 alunos.
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Uninove
associação Educacional nove de Julho

Histórico
Há 50 anos, no bairro da Vila Maria, surgia a 

Escola de Datilografia Anchieta, fundada pelo ca-
sal de professores José Storópoli e Lydia Storópoli. 
Empreendimento que serviu de base para a forma-
ção da Universidade Nove de Julho – Uninove.

Atualmente, é administrada pelo Prof. Eduardo 
Storópoli – reitor da instituição e filho do fundador.

Histórico recente
Merece destaque, em 2006, o lançamento da 

Formação Executiva Uninove, que fomenta a en-
trada do aluno no mercado de trabalho. 

No ano seguinte, o curso de medicina da 
Uninove é reconhecido pelo MEC, pela Portaria nº 
154, de 15 de fevereiro. 

Ainda em 2007, são lançados os cursos téc-
nicos Uninove e os cursos de pós-graduação em 
seis meses.

Em janeiro de 2008, o MEC credenciou o en-
tão Centro Universitário Nove de Julho como 
Universidade Nove de Julho (Portaria nº 170, de 
30/1). No mesmo ano, é inaugurado o campus 
Santo Amaro, o curso de formação executiva tec-
nológica, o mestrado em engenharia de produção 
e o doutorado em educação.

Estrutura
A Uninove é um complexo educacional com-

posto por quatro campi (Vila Maria, Memorial, 
Vergueiro e Santo Amaro).

Além dos cursos de graduação, a instituição 
oferece à população o Colégio Uninove, o Centro 
de Pós-Graduação, além da presença da institui-
ção nas cidades de Bauru¸ Botucatu e São Roque.

A Uninove hoje é formada por mais de 100 mil 
alunos e conta com 3 mil professores.

No momento, a instituição mantém mais de 
40 grupos formados por professores e alunos pes-
quisadores, todos certificados junto ao Conselho 
Nacional de Pesquisa e Tecnologia (CNPq).

Cursos
A Uninove fornece mais de 120 cursos de gra-

duação e pós-graduação. Podem-se destacar os 
cursos de mestrado nas áreas de educação, ciên-
cias da reabilitação, administração e engenharia 
de produção, além dos doutorados nas áreas de 
administração e educação, todos recomendados 
pela Capes.

A instituição oferece aos estudantes cursos 

de extensão e pós-graduação (especialização e 
MBA). Em algumas linhas de estudos, por meio 
da plataforma semipresencial de ensino, o aluno 
pode se pós-graduar em um período de apenas 
seis meses.

O curso de medicina recebeu o reconhecimen-
to do MEC, com nota máxima, antes mesmo da 
formação de sua primeira turma.

Há também a Formação Executiva Tecnológica 
Uninove, que oferece aos estudantes no decorrer de 
um curso superior de curta duração certificações de 
qualificação profissional, sem custo adicional.

A Uninove disponibiliza 24 cursos superiores 
de curta duração, como gestão de call center, ho-
telaria, logística, mecatrônica industrial, radiolo-
gia, redes de computadores e secretariado. A uni-
versidade oferece, ainda, um grande diferencial: 
a Formação Executiva Tecnológica Uninove em 
22 cursos, que permite que os estudantes ingres-
sem em um dos cursos de formação específica ou 
de tecnologia e, durante os estudos, obtenham 
certificações de qualificação profissional, sem 
custo adicional.

Mestrado e doutorado
A Uninove conta, atualmente, com cinco pro-

gramas de pós-graduação stricto sensu: mestrado 
e doutorado em administração, mestrado profis-
sional em administração – gestão de projetos –, 
mestrado em ciências da reabilitação, mestrado 
e doutorado em educação e mestrado em enge-
nharia de produção. Recomendados pela CAPES, 
esses cursos permitem ao aluno realizar ativida-
des de pesquisa.

Convênio com Instituto Politécnico de 
Milão

Em junho de 2009, a Uninove, por meio 
de seu Programa de Mestrado em Ciências da 
Reabilitação, firmou uma parceria com o Instituto 
Politécnico de Milão, a maior instituição de pes-
quisa de bioengenharia da Europa.

Integrado a uma universidade da Itália, o ins-
tituto desenvolve estudos na área de bioimagem, 
técnicas para o diagnóstico precoce da surdez, 
modelos digitais do sistema arteriovenoso e diver-
sas pesquisas pautadas pela bioengenharia. 

Investimentos 
Em setembro de 2008, a Uninove inaugurou o 

Laboratório de Distúrbios do Sono, que conta com 

Perfis de instituições privadas
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uma equipe multiprofissional formada por fisio-
terapeutas, médicos e dentistas preparados para 
atender cerca de 30 pacientes por dia. O laborató-
rio é o primeiro do gênero instalado em uma uni-
versidade privada no Brasil.

Os equipamentos disponíveis atualmente 

incluem dois leitos completos para estudos do 
sono, um consultório odontológico completo 
para avaliação e confecção de dispositivos intra-
orais, dois consultórios de avaliação f ísica, uma 
sala de avaliação antropométrica e uma sala de 
exames de eletromiografia.
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UniP
Sociedade unificada Paulista de Ensino renovado objetivo

A Universidade Paulista (UniP) é considerada 
a maior universidade do País. A instituição somou 
mais de 200 mil alunos matriculados em 2009. 

Estrutura
A UniP dispõe de 266 laboratórios da área da 

saúde, 90 clínicas (psicologia, fisioterapia, enfer-
magem, odontologia, veterinária), 171 laborató-
rios da área de humanas (fotografia, rádio e TV, 
hotelaria), 34 escritórios de assistência judiciária, 
174 laboratórios na área de exatas (engenharia e 
arquitetura) e de 252 laboratórios de informática.

No que diz respeito a sua infraestrutura na área 
de tecnologia da informação, a universidade geren-
cia uma rede educacional de 9.249 computadores 
com 254 pontos fixos de conexão. A rede satelital 
da UniP utiliza o satélite Pansat 9 e possui 112 an-
tenas instaladas e 80 já contratadas, o que permite 
a transmissão de aulas ao vivo e teleconferências 
utilizando a tecnologia de TV sobre IP, formando 
paralelamente uma intranet de dados, vídeo por 
demanda e um sistema interno de comunicação 
utilizando a tecnologia de voz sobre IP (VOIP).

Conta com antena de transmissão de dados, 
imagens e sons, de grande porte, localizada num 
ponto central da capital, permitindo a comuni-
cação via ondas de rádio entre todos os campi da 
Grande São Paulo.

Campi
A Universidade Paulista possui 27 campi que 

englobam 65 unidades, pois alguns campi pos-
suem mais de uma unidade, sendo a maioria no 
estado de São Paulo. As unidades paulistas estão 
localizadas nas cidades de Santana de Parnaíba, 
Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Campinas, 
Jundiaí, Limeira, Ribeirão Preto, Santos, São José 
do Rio Pardo, São José do Rio Preto, São José dos 
Campos e Sorocaba, além de 13 unidades na capi-
tal. Quatro unidades estão fora do estado: Goiânia 

(GO), Fazenda Botafogo (GO), Manaus (AM) e 
Brasília (DF).

Cursos
Os diversos cursos oferecidos pela 

Universidade Paulista estão distribuídos em 
institutos. No organograma da universidade, os 
institutos vinculam-se às vice-reitorias e estas, 
por sua vez, à reitoria. Cada instituto possui a sua 
respectiva direção e cada curso é acompanhado 
também por um coordenador.

São eles: 
• Instituto de Ciências Sociais e Comunicação 

(ICSC) – 10 cursos;
• Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia 

(ICET) – 13 cursos;
• Instituto de Ciências da Saúde (ICS) – 11 

cursos; e
• Instituto de Ciências Humanas (ICH) – 6 cursos.

Pós-graduação
A UniP oferece cursos de pós-graduação lato 

sensu, concedendo aos aprovados certificado de 
conclusão de curso de pós-graduação lato sensu e 
título de especialista na sua área de concentração.

Os cursos de pós-graduação lato sensu e MBA 
da UniP podem ser presenciais, interativos e de ex-
tensão. Estão concentrados nas áreas de adminis-
tração e negócios, ciências da saúde, ciências exa-
tas, ciências jurídicas, comunicação e educação.

A UniP possui ainda programas de mestrado e 
doutorado (stricto sensu) recomendados pela Capes 
nas áreas da saúde, das ciências exatas e humanas:

• programa de mestrado em administração;
• programa de mestrado em comunicação;
• programa de pós-graduação em engenharia 

de produção;
• programas de mestrado em medicina veteri-

nária e de doutorado em imunopatologia; e
• programa de mestrado em odontologia.

Perfis de instituições privadas
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Unisinos
universidade do vale do rio dos Sinos

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos) está localizada em Porto Alegre 
(RS). A universidade é mantida pela Associação 
Antônio Vieira, denominação civil da Província 
dos Jesuítas do Brasil Meridional, da Companhia 
de Jesus, a ordem dos jesuítas fundada por Santo 
Inácio de Loyola. 

Em 2004, tornou-se a primeira universidade da 
América Latina e uma das cinco do mundo a rece-
ber a certificação ISO 14001, concedida a organi-
zações comprometidas com o ambiente natural. 

Estrutura
A Unisinos concentra no campus, em São 

Leopoldo (RS), cerca de 30 mil estudantes em 
cursos de graduação, pós-graduação e extensão. 
Também integra uma rede de 200 instituições je-
suítas de ensino superior, com 2,2 milhões de alu-
nos no mundo todo.

O quadro de pessoal é formado por mais de 
900 professores, dos quais 86% são mestres, dou-
tores e pós-doutores, e por aproximadamente 
900 funcionários. A Unisinos já diplomou 55 
mil estudantes.

A Unisinos possui 402 salas de aula. A área 
do campus dispõe de 37 mil metros quadrados 
e a biblioteca mantém 522 mil itens. Conta 
com 144 laboratórios para pesquisa e experi-
mentação, entre eles o Laboratório Adaptado 
de Informática (LAI), para alunos com defici-
ência visual.

Oferece em suas instalações mais de 50 lojas, 
entre livrarias, videolocadora, confecções, artigos 
esportivos, bijuterias, farmácia, revistarias, foto-
copiadoras, lanchonetes, restaurantes, cafeterias, 
corretoras, bancos, agências de viagens, salão de 
beleza e outros serviços.

Dispõe ainda de:
• 4.563 computadores;
• 1 anfiteatro para mais de 700 pessoas;
• 10 auditórios;
• 2 salas de seminário;
• 1 sala de videoconferência; e
• Complexo de Desporto e Lazer, com área de 

34.640 m².

Cursos 
A Unisinos oferece 55 cursos de graduação, 2 

de formação específica e 20 cursos sequenciais. 
Na área de MBA, são oferecidas 14 modalidades 
de cursos.

O Instituto Unilínguas da Unisinos oferece cur-
sos de línguas com aulas presenciais e a distância.

Bolsas
A Unisinos trabalha com crédito educativo 

desde o início dos anos 1990. A mensalidade mé-
dia dos cursos varia de R$ 600 a R$ 1 mil. “Do total 
de alunos, mais de 3% usam o crédito educativo”, 
afirmou o gerente financeiro Luiz Felipe Vallandro. 
Segundo o executivo, tudo indica que esse percen-
tual deve aumentar no futuro.

Pelo Fies, houve um aumento de 60% no núme-
ro de alunos financiados entre 2006 e 2007. E, a 
partir de 2008, a universidade também abraçou 
programas de crédito privados, como o PraValer, 
da Ideal Invest. 

As bolsas e financiamento para graduação, em 
2007, incluíram:

• 1.243 alunos com bolsa filantropia;
• 1.073 alunos com bolsa integral e 18 com 

bolsa parcial ProUni;
• 4.130 alunos com bolsas de incentivo às li-

cenciaturas;
• Fies; e
• Crédito PraValer, da Ideal Invest.
 Para especialização e MBA, a universidade con-

tou com financiamento bancário do Santander, 
do Real, do Banrisul e da CEF.

 Para mestrado e doutorado, contou com bol-
sas do CNPq e da Capes, com financiamento ban-
cário do Santander, do Real, do Banrisul e da CEF.

Investimentos
A Unisinos investe em projetos e ações de ino-

vação tecnológica. No campus, seu par tecnológico 
é composto pela Unidade de Inovação Tecnológica 
(Unitec), com uma incubadora de novas empresas 
e um instituto voltado para a qualidade de softwa-
re, o ESICCenter Brasil.

O parque inclui também o Polo de Informática 
de São Leopoldo, para onde podem migrar as em-
presas instaladas provisoriamente na Unitec e que 
se consolidam como integrantes do mercado. Na 
Unitec são 38 empresas.

O ESICenter Brasil tem serviços de consultoria 
e treinamento em melhoria de processos e teste 
de software, bem como consultoria em gestão de 
projetos e de serviços.

Também oferta avaliações pela Capability 
Maturity Model Integration (CMMI), modelo inter-
nacional de referência em qualidade de software.
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A SAP, gigante alemão de softwares de gestão 
empresarial, está presente desde 2006 no campus 
da Unisinos, onde passou a construir seu Centro 
Global de Serviço e Desenvolvimento. É o único no 
Hemisfério Sul.

Também estava em construção o Polotec, empre-
endimento que ocupará área de 30.473 metros qua-
drados junto ao campus e contará com 50 módulos 

empresariais para a instalação de empresas do seg-
mento de tecnologia da informação e comunicação.

A Unisinos sedia um Eurocentro e integra 
a rede de operadores do Programa AIInvest na 
América Latina. Mantido com recursos da União 
Europeia, o AIInvest objetiva impulsionar e for-
talecer a cooperação entre empresas europeias e 
latino-americanas.

Perfis de instituições privadas
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anexo estatístico
a terceira parte do trabalho compõe-se de um anexo com informações 
estatísticas sobre o ensino superior privado, como número de institui-
ções de ensino superior por tipo, região, estado e categoria administra-
tiva; matrículas nas IES por tipo, região e categoria administrativa; do-
centes por tipo, região e categoria administrativa; e alunos concluintes 
por tipo, região e categoria administrativa.

anexo estatístico
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Região/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Número de instituições* de curso superior por tipo e região

Fontes: Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: pública e privada.

Norte	 46	 61	 83	 101	 118	 122	 135	 140

universidade 9 9 11 12 12 12 13 13

Centro universitário 2 3 4 5 7 7 7 8

Faculdade integrada 3 4 4 4 5 5 5 5

Faculdade, escola sup. e instituto 32 44 62 77 87 91 100 104

Centro de educação tecnológica – 1 2 3 7 7 10 10

Nordeste	 157	 211	 256	 304	 344	 388	 412	 422

universidade 28 28 29 29 30 33 33 34

Centro universitário 2 2 2 2 3 3 3 3

Faculdade integrada 3 3 5 7 8 8 8 8

Faculdade, escola sup. e instituto 120 173 212 252 283 315 336 347

Centro de educação tecnológica 4 5 8 14 20 29 32 30

Sudeste	 667	 742	 840	 938	 1.001	 1.051	 1.093	 1.095

universidade 71 71 73 73 76 78 79 80

Centro universitário 37 50 58 60 72 78 81 81

Faculdade integrada 60 64 67 75 75 73 73 81

Faculdade, escola sup. e instituto 488 537 612 682 706 738 765 761

Centro de educação tecnológica 11 20 30 48 72 84 95 92

Sul	 176	 215	 260	 306	 335	 370	 387	 375

universidade 36 36 37 37 38 39 39 42

Centro universitário 6 8 10 11 15 16 17 17

Faculdade integrada 8 11 11 12 11 10 10 12

Faculdade, escola sup. e instituto 123 155 192 223 233 254 264 247

Centro de educação tecnológica 3 5 10 23 38 51 57 57

Centro-Oeste	 134	 162	 198	 210	 215	 234	 243	 249

universidade 12 12 12 12 13 14 14 14

Centro universitário 3 3 3 3 10 10 11 11

Faculdade integrada 16 17 18 21 20 21 20 20

Faculdade, escola sup. e instituto 102 127 162 169 165 176 184 189

Centro de educação tecnológica 1 3 3 5 7 13 14 15

Brasil	 1.180	 1.391	 1.637	 1.859	 2.013	 2.165	 2.270	 2.281

universidade 156 156 162 163 169 176 178 183

Centro universitário 50 66 77 81 107 114 119 120

Faculdade integrada 90 99 105 119 119 117 116 126

Faculdade, escola sup. e instituto 865 1.036 1.240 1.403 1.474 1.574 1.649 1.648

Centro de educação tecnológica 19 34 53 93 144 184 208 204
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Valor análise setorial 1�1EnSIno SuPErIor PrIvadoanexo estatístico

Região/Estado/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Número de universidades* por região e estado

Fontes: Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: pública e privada.

Norte	 9	 9	 11	 12	 12	 12	 13	 13

acre 1 1 1 1 1 1 1 1

amapá 1 1 1 1 1 1 1 1

amazonas 1 1 2 2 2 2 2 2

Pará 3 3 4 4 4 4 4 4

rondônia 1 1 1 1 1 1 1 1

roraima 1 1 1 1 1 1 2 2

Tocantins 1 1 1 2 2 2 2 2

Nordeste	 28	 28	 29	 29	 30	 33	 33	 34

alagoas 1 1 1 1 1 2 2 3

Bahia 7 7 7 7 7 8 8 8

Ceará 5 5 5 5 5 5 5 5

Maranhão 2 2 2 2 2 2 2 2

Paraíba 2 2 3 3 3 3 3 3

Pernambuco 4 4 4 4 5 5 5 5

Piauí 2 2 2 2 2 2 2 2

rio Grande do norte 3 3 3 3 3 4 4 4

Sergipe 2 2 2 2 2 2 2 2

Sudeste	 71	 71	 73	 73	 76	 78	 79	 80

Espírito Santo 1 1 1 1 1 1 1 1

Minas Gerais 16 16 18 18 20 22 22 22

rio de Janeiro 18 18 18 18 18 18 18 18

São Paulo 36 36 36 36 37 37 38 39

Sul	 36	 36	 37	 37	 38	 39	 39	 42

Paraná 10 10 10 10 10 11 11 12

rio Grande do Sul 15 15 15 15 16 16 16 18

Santa Catarina 11 11 12 12 12 12 12 12

Centro-Oeste	 12	 12	 12	 12	 13	 14	 14	 14

distrito Federal 2 2 2 2 2 2 2 2

Goiás 3 3 3 3 4 4 4 4

Mato Grosso 3 3 3 3 3 3 3 3

Mato Grosso do Sul 4 4 4 4 4 5 5 5

Brasil	 156	 156	 162	 163	 169	 176	 178	 183
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1�� Valor análise setorial EnSIno SuPErIor PrIvado

Indicadores/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Número de universidades por região e categoria administrativa

Fontes: Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd.

Norte	 9	 9	 11	 12	 12	 12	 13	 13
Estadual 2 2 3 3 3 3 4 4
Federal 6 6 7 8 8 8 8 8
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 8 8 10 11 11 11 12 12
Comun/Confes/Filant 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 1 1 1 1 1 1 1 1
   Privada 1 1 1 1 1 1 1 1
Nordeste	 28	 28	 29	 29	 30	 33	 33	 34
Estadual 12 12 12 12 12 13 13 14
Federal 10 10 11 11 12 14 14 14
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 22 22 23 23 24 27 27 28
Comun/Confes/Filant 3 3 3 3 3 3 4 3
Particular 3 3 3 3 3 3 2 3
   Privada 6 6 6 6 6 6 6 6
Sudeste	 71	 71	 73	 73	 76	 78	 79	 80
Estadual 7 7 7 7 7 7 7 7
Federal 13 13 15 15 16 18 19 19
Municipal 1 1 1 1 2 2 2 2
   Pública 21 21 23 23 25 27 28 28
Comun/Confes/Filant 34 34 33 34 35 35 35 34
Particular 16 16 17 16 16 16 16 18
   Privada 50 50 50 50 51 51 51 52
Sul	 36	 36	 37	 37	 38	 39	 39	 42
Estadual 6 6 6 6 7 7 7 7
Federal 6 6 6 6 6 7 7 9
Municipal 1 1 3 3 3 3 3 3
   Pública 13 13 15 15 16 17 17 19
Comun/Confes/Filant 18 18 17 18 18 18 18 18
Particular 5 5 5 4 4 4 4 5
   Privada 23 23 22 22 22 22 22 23
Centro-Oeste	 12	 12	 12	 12	 13	 14	 14	 14
Estadual 3 3 3 3 3 3 3 3
Federal 4 4 4 4 4 5 5 5
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 1
   Pública 7 7 7 7 7 8 8 9
Comun/Confes/Filant 3 3 3 3 4 5 5 4
Particular 2 2 2 2 2 1 1 1
   Privada 5 5 5 5 6 6 6 5
Brasil	 156	 156	 162	 163	 169	 176	 178	 183
Estadual 30 30 31 31 32 33 34 35
Federal 39 39 43 44 46 52 53 55
Municipal 2 2 4 4 5 5 5 6
   Pública 71 71 78 79 83 90 92 96
Comun/Confes/Filant 58 58 56 58 60 61 62 59
Particular 27 27 28 26 26 25 24 28
   Privada 85 85 84 84 86 86 86 87
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Valor análise setorial 1��EnSIno SuPErIor PrIvado

Região/Estado/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Número de centros universitários* por região e estado

Fontes Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: pública e privada.

Norte	 2	 3	 4	 5	 7	 7	 7	 8

acre 0 0 0 0 0 0 0 0

amapá 0 0 0 0 0 0 0 0

amazonas 1 2 2 2 4 4 4 4

Pará 0 0 1 1 1 1 1 2

rondônia 0 0 0 1 1 1 1 1

roraima 0 0 0 0 0 0 0 0

Tocantins 1 1 1 1 1 1 1 1

Nordeste	 2	 2	 2	 2	 3	 3	 3	 3

alagoas 0 0 0 0 0 0 0 0

Bahia 0 0 0 0 1 1 1 1

Ceará 0 0 0 0 0 0 0 0

Maranhão 1 1 1 1 1 1 1 1

Paraíba 1 1 1 1 1 1 1 1

Pernambuco 0 0 0 0 0 0 0 0

Piauí 0 0 0 0 0 0 0 0

rio Grande do norte 0 0 0 0 0 0 0 0

Sergipe 0 0 0 0 0 0 0 0

Sudeste	 37	 50	 58	 60	 72	 78	 81	 81

Espírito Santo 1 2 2 2 3 3 3 3

Minas Gerais 6 9 13 13 15 15 16 16

rio de Janeiro 8 9 10 10 13 14 15 15

São Paulo 22 30 33 35 41 46 47 47

Sul	 6	 8	 10	 11	 15	 16	 17	 17

Paraná 2 4 4 4 6 6 6 7

rio Grande do Sul 4 4 5 5 6 6 6 6

Santa Catarina 0 0 1 2 3 4 5 4

Centro-Oeste	 3	 3	 3	 3	 10	 10	 11	 11

distrito Federal 1 1 1 1 4 4 4 4

Goiás 0 0 0 0 2 2 3 3

Mato Grosso 1 1 1 1 2 2 2 2

Mato Grosso do Sul 1 1 1 1 2 2 2 2

Brasil	 50	 66	 77	 81	 107	 114	 119	 120
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1�� Valor análise setorial EnSIno SuPErIor PrIvado

Região/Estado/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Número de faculdades integradas* por região e estado

Fontes Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: pública e privada.

Norte	 3	 4	 4	 4	 5	 5	 5	 5

acre 0 0 0 0 0 0 0 0

amapá 0 0 0 0 0 0 0 0

amazonas 0 0 0 0 0 0 0 0

Pará 1 1 1 1 1 1 1 1

rondônia 2 2 2 2 3 3 3 3

roraima 0 0 0 0 0 0 0 0

Tocantins 0 1 1 1 1 1 1 1

Nordeste	 3	 3	 5	 7	 8	 8	 8	 8

alagoas 1 1 1 1 1 1 1 1

Bahia 1 1 2 3 3 3 3 3

Ceará 0 0 0 0 1 0 0 0

Maranhão 0 0 0 0 0 0 0 0

Paraíba 0 0 1 1 1 1 1 1

Pernambuco 1 1 1 2 2 3 3 3

Piauí 0 0 0 0 0 0 0 0

rio Grande do norte 0 0 0 0 0 0 0 0

Sergipe 0 0 0 0 0 0 0 0

Sudeste	 60	 64	 67	 75	 75	 73	 73	 81

Espírito Santo 3 4 6 6 6 6 6 7

Minas Gerais 5 4 5 7 11 10 10 13

rio de Janeiro 11 11 10 11 8 9 9 9

São Paulo 41 45 46 51 50 48 48 52

Sul	 8	 11	 11	 12	 11	 10	 10	 12

Paraná 5 6 6 8 7 7 7 6

rio Grande do Sul 1 2 1 1 1 1 1 3

Santa Catarina 2 3 4 3 3 2 2 3

Centro-Oeste	 16	 17	 18	 21	 20	 21	 20	 20

distrito Federal 1 1 1 3 4 4 4 4

Goiás 2 2 2 3 2 3 2 2

Mato Grosso 5 6 8 8 7 7 7 7

Mato Grosso do Sul 8 8 7 7 7 7 7 7

Brasil	 90	 99	 105	 119	 119	 117	 116	 126
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Valor análise setorial 1��EnSIno SuPErIor PrIvado

Região/Estado/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Número de faculdades* por região e estado

Fontes Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Faculdade, escola sup. e instituto. nota: pública e privada.

Norte	 32	 44	 62	 77	 87	 91	 100	 104

acre 1 2 5 5 6 6 8 8

amapá 1 2 5 7 9 9 10 10

amazonas 8 10 10 13 11 12 12 12

Pará 4 6 6 12 16 17 18 21

rondônia 15 18 21 21 17 18 19 21

roraima 0 2 3 5 9 8 7 7

Tocantins 2 4 12 14 19 21 26 25

Nordeste	 120	 173	 212	 252	 283	 315	 336	 347

alagoas 9 12 14 18 20 20 22 19

Bahia 40 54 69 78 86 100 103 107

Ceará 8 14 19 24 31 33 34 35

Maranhão 3 7 10 13 17 21 21 24

Paraíba 10 12 14 18 20 22 22 22

Pernambuco 34 48 56 64 67 71 77 81

Piauí 9 17 18 21 22 24 30 31

rio Grande do norte 4 6 8 10 12 15 16 18

Sergipe 3 3 4 6 8 9 11 10

Sudeste	 488	 537	 612	 682	 706	 738	 765	 761

Espírito Santo 53 59 63 66 74 80 79 74

Minas Gerais 107 130 164 220 228 247 246 244

rio de Janeiro 62 63 73 74 74 74 87 86

São Paulo 266 285 312 322 330 337 353 357

Sul	 123	 155	 192	 223	 233	 254	 264	 247

Paraná 69 90 112 124 128 136 140 142

rio Grande do Sul 26 28 37 48 52 63 66 59

Santa Catarina 28 37 43 51 53 55 58 46

Centro-Oeste	 102	 127	 162	 169	 165	 176	 184	 189

distrito Federal 36 44 61 59 55 55 61 61

Goiás 29 40 49 54 49 49 52 58

Mato Grosso 20 23 25 29 33 42 42 44

Mato Grosso do Sul 17 20 27 27 28 30 29 26

Brasil	 	865		 	1.036		 	1.240		 	1.403		 	1.474		 1.574	 1.649	 1.648
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1�� Valor análise setorial EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 	115.058		 	141.892		 	190.111		 	230.227		 	250.676		 	261.147		 	280.554		 	303.984	

universidade  80.208   95.126   127.365   142.627   143.161   135.981   139.100   147.192 

Centro universitário  6.681   12.743   17.693   22.748   37.365   41.046   45.346   50.516 

Faculdade integrada  1.752   2.008   2.203   3.121   4.366   6.289   6.851   8.068 

Faculdade, escola sup. e instituto  26.417   32.015   41.671   60.034   63.100   74.634   84.944   92.696 

Centro de educação tecnológica 0 0  1.179   1.697   2.684   3.197   4.313   5.512 

Nordeste	 	413.709		 	460.315		 	542.409		 	624.692		 	680.029		 	738.262		 	796.140		 	853.319	

universidade  320.683   334.425   364.729   391.333   401.540   414.484   421.485   434.775 

Centro universitário  9.855   11.891   15.221   21.085   24.878   27.953   29.786   33.177 

Faculdade integrada  13.148   14.120   17.939   23.904   25.015   27.970   28.817   29.121 

Faculdade, escola sup. e instituto  66.590   94.169   136.602   178.441   214.680   249.091   295.771   334.083 

Centro de educação tecnológica  3.433   5.710   7.918   9.929   13.916   18.764   20.281   22.163 

Sudeste	 	1.398.039		 	1.566.610		 	1.746.277		 	1.918.033		 	2.055.200		 	2.209.633		 	2.333.514		 	2.431.715	

universidade  834.393   911.375   981.157   1.033.039   1.092.144   1.163.870   1.202.154   1.309.369 

Centro universitário  186.706   256.246   316.512   358.076   414.049   452.408   496.624   444.661 

Faculdade integrada  94.414   106.536   113.535   126.592   125.017   124.978   125.932   137.723 

Faculdade, escola sup. e instituto  268.996   276.354   313.629   370.708   384.283   421.564   455.304   483.578 

Centro de educação tecnológica  13.530   16.099   21.444   29.618   39.707   46.813   53.500   56.384 

Sul	 	542.435		 	601.588		 	677.655		 	745.164		 	793.298		 	845.341		 	854.831		 	864.264	

universidade  430.913   458.286   488.144   507.317   523.713   547.773   537.560   543.205 

Centro universitário  22.950   36.488   54.261   65.825   84.414   95.286   91.820   88.170 

Faculdade integrada  14.257   20.605   20.715   25.208   20.314   21.589   23.513   32.797 

Faculdade, escola sup. e instituto  68.035   78.098   104.258   131.314   147.900   170.272   187.360   182.212 

Centro de educação tecnológica  6.280   8.111   10.277   15.500   16.957   10.421   14.578   17.880 

Centro-Oeste	 	225.004		 	260.349		 	323.461		 	368.906		 	384.530		 	398.773		 	411.607		 	427.099	

universidade  140.792   157.330   189.264   201.965   209.159   207.670   210.097   209.646 

Centro universitário  18.487   20.907   26.628   33.374   54.207   58.234   64.333   64.414 

Faculdade integrada  20.870   22.891   25.315   30.071   25.983   27.072   22.786   25.438 

Faculdade, escola sup. e instituto  44.776   57.669   79.893   100.533   92.013   101.773   108.926   121.402 

Centro de educação tecnológica  79   1.552   2.361   2.963   3.168   4.024   5.465   6.199 

Brasil	 	2.694.245		 	3.030.754		 	3.479.913		 	3.887.022		 	4.163.733		 	4.453.156		 	4.676.646		 	4.880.381	

universidade  1.806.989   1.956.542   2.150.659   2.276.281   2.369.717   2.469.778   2.510.396   2.644.187 

Centro universitário  244.679   338.275   430.315   501.108   614.913   674.927   727.909   680.938 

Faculdade integrada  144.441   166.160   179.707   208.896   200.695   207.898   207.899   233.147 

Faculdade, escola sup. e instituto  474.814   538.305   676.053   841.030   901.976   1.017.334   1.132.305   1.213.971 

Centro de educação tecnológica  23.322   31.472   43.179   59.707   76.432   83.219   98.137   108.138

Região/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Matrículas nas instituições* de curso superior por tipo e região

Fontes Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: pública e privada.
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Valor análise setorial 1��EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 80.208	 95.126	 127.365	 142.627	 143.161	 135.981	 139.100	 147.192
Estadual 10.467 11.175 33.922 32.329 35.716 31.070 37.378 43.603
Federal 55.964 68.914 76.779 90.832 89.509 86.482 83.950 84.777
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 66.431 80.089 110.701 123.161 125.225 117.552 121.328 128.380
Comun/Confes/Filant 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 13.777 15.037 16.664 19.466 17.936 18.429 17.772 18.812
   Privada 13.777 15.037 16.664 19.466 17.936 18.429 17.772 18.812
Nordeste	 320.683	 334.425	 364.729	 391.333	 401.540	 414.484	 421.485	 434.775
Estadual 110.353 117.696 140.706 153.515 156.430 160.087 159.984 160.002
Federal 142.106 143.351 147.464 155.231 156.219 158.395 160.330 173.009
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 252.459 261.047 288.170 308.746 312.649 318.482 320.314 333.011
Comun/Confes/Filant 43.835 47.595 51.240 55.647 58.438 61.058 77.183 58.162
Particular 24.389 25.783 25.319 26.940 30.453 34.944 23.988 43.602
   Privada 68.224 73.378 76.559 82.587 88.891 96.002 101.171 101.764
Sudeste	 834.393	 911.375	 981.157	 1.033.039	 1.092.144	 1.163.870	 1.202.154	 1.309.369
Estadual 111.733 115.376 114.793 118.340 128.180 134.048 132.478 130.750
Federal 128.575 128.704 139.641 139.646 143.325 149.299 153.710 158.650
Municipal 11.091 11.307 12.174 13.050 20.070 18.956 18.880 17.633
   Pública 251.399 255.387 266.608 271.036 291.575 302.303 305.068 307.033
Comun/Confes/Filant 357.609 412.582 445.814 488.712 521.528 570.767 571.811 451.568
Particular 225.385 243.406 268.735 273.291 279.041 290.800 325.275 550.768
   Privada 582.994 655.988 714.549 762.003 800.569 861.567 897.086 1.002.336
Sul	 430.913	 458.286	 488.144	 507.317	 523.713	 547.773	 537.560	 543.205
Estadual 46.502 49.940 49.643 53.929 61.843 63.769 64.439 61.597
Federal 77.278 74.488 75.985 80.666 81.638 94.091 96.681 101.412
Municipal 11.031 11.604 22.312 39.875 39.138 40.997 41.490 42.245
   Pública 134.811 136.032 147.940 174.470 182.619 198.857 202.610 205.254
Comun/Confes/Filant 247.060 269.352 287.044 285.550 294.241 303.296 292.538 287.179
Particular 49.042 52.902 53.160 47.297 46.853 45.620 42.412 50.772
   Privada 296.102 322.254 340.204 332.847 341.094 348.916 334.950 337.951
Centro-Oeste	 140.792	 157.330	 189.264	 201.965	 209.159	 207.670	 210.097	 209.646
Estadual 19.978 27.826 41.893 46.708 47.654 44.718 42.383 43.633
Federal 55.088 56.532 60.590 61.344 63.201 60.904 61.560 60.688
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 4.685
   Pública 75.066 84.358 102.483 108.052 110.855 105.622 103.943 109.006
Comun/Confes/Filant 45.696 49.971 56.336 60.116 65.284 78.797 78.436 71.281
Particular 20.030 23.001 30.445 33.797 33.020 23.251 27.718 29.359
   Privada 65.726 72.972 86.781 93.913 98.304 102.048 106.154 100.640
Brasil	 1.806.989	 1.956.542	 2.150.659	 2.276.281	 2.369.717	 2.469.778	 2.510.396	 2.644.187
Estadual 299.033 322.013 380.957 404.821 429.823 433.692 436.662 439.585
Federal 459.011 471.989 500.459 527.719 533.892 549.171 556.231 578.536
Municipal 22.122 22.911 34.486 52.925 59.208 59.953 60.370 64.563
   Pública 780.166 816.913 915.902 985.465 1.022.923 1.042.816 1.053.263 1.082.684
Comun/Confes/Filant 694.200 779.500 840.434 890.025 939.491 1.013.918 1.019.968 868.190
Particular 332.623 360.129 394.323 400.791 407.303 413.044 437.165 693.313
   Privada 1.026.823 1.139.629 1.234.757 1.290.816 1.346.794 1.426.962 1.457.133 1.561.503

Indicadores/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Matrículas nas universidades por região e categoria administrativa  
     

Fontes Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd.      
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1�� Valor análise setorial EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 6.681	 12.743	 17.693	 22.748	 37.365	 41.046	 45.346	 50.516
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 0 0 0 0 0 0 0 0
Comun/Confes/Filant 1.817 5.744 7.034 10.012 10.876 11.985 12.602 14.477
Particular 4.864 6.999 10.659 12.736 26.489 29.061 32.744 36.039
   Privada 6.681 12.743 17.693 22.748 37.365 41.046 45.346 50.516
Nordeste	 9.855	 11.891	 15.221	 21.085	 24.878	 27.953	 29.786	 33.177
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 0 0 0 0 0 0 0 0
Comun/Confes/Filant 9.855 11.891 6.109 6.493 6.388 6.259 6.239 6.603
Particular 0 0 9.112 14.592 18.490 21.694 23.547 26.574
   Privada 9.855 11.891 15.221 21.085 24.878 27.953 29.786 33.177
Sudeste	 186.706	 256.246	 316.512	 358.076	 414.049	 452.408	 496.624	 444.661
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 1.012 1.061 1.159 1.205 0 0 0
Municipal 4.618 4.738 13.585 15.446 12.678 15.757 16.281 15.716
   Pública 4.618 5.750 14.646 16.605 13.883 15.757 16.281 15.716
Comun/Confes/Filant 53.526 77.866 113.293 137.514 192.163 213.294 225.155 224.746
Particular 128.562 172.630 188.573 203.957 208.003 223.357 255.188 204.199
   Privada 182.088 250.496 301.866 341.471 400.166 436.651 480.343 428.945
Sul	 22.950	 36.488	 54.261	 65.825	 84.414	 95.286	 91.820	 88.170
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 229 1.901
   Pública 0 0 0 0 0 0 229 1.901
Comun/Confes/Filant 14.046 21.025 30.144 37.825 48.399 53.709 56.820 59.217
Particular 8.904 15.463 24.117 28.000 36.015 41.577 34.771 27.052
   Privada 22.950 36.488 54.261 65.825 84.414 95.286 91.591 86.269
Centro-Oeste	 18.487	 20.907	 26.628	 33.374	 54.207	 58.234	 64.333	 64.414
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 0 0 0 0 0 0 0 0
Comun/Confes/Filant 0 0 0 0 4.088 4.438 4.810 4.816
Particular 18.487 20.907 26.628 33.374 50.119 53.796 59.523 59.598
   Privada 18.487 20.907 26.628 33.374 54.207 58.234 64.333 64.414
Brasil	 244.679	 338.275	 430.315	 501.108	 614.913	 674.927	 727.909	 680.938
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 1.012 1.061 1.159 1.205 0 0 0
Municipal 4.618 4.738 13.585 15.446 12.678 15.757 16.510 17.617
   Pública 4.618 5.750 14.646 16.605 13.883 15.757 16.510 17.617
Comun/Confes/Filant 79.244 116.526 156.580 191.844 261.914 289.685 305.626 309.859
Particular 160.817 215.999 259.089 292.659 339.116 369.485 405.773 353.462
   Privada 240.061 332.525 415.669 484.503 601.030 659.170 711.399 663.321

Indicadores/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Matrículas nos centros universitários por região e categoria administra-
tiva

Fontes Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd.
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Valor análise setorial 1��EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 1.752	 2.008	 2.203	 3.121	 4.366	 6.289	 6.851	 8.068
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 0 0 0 0 0 0 0 0
Comun/Confes/Filant 0 0 0 0 0 935 987 1.269
Particular 1.752 2.008 2.203 3.121 4.366 5.354 5.864 6.799
   Privada 1.752 2.008 2.203 3.121 4.366 6.289 6.851 8.068
Nordeste	 13.148	 14.120	 17.939	 23.904	 25.015	 27.970	 28.817	 29.121
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 0 0 0 0 0 0 0 0
Comun/Confes/Filant 0 0 0 706 0 0 0 0
Particular 13.148 14.120 17.939 23.198 25.015 27.970 28.817 29.121
   Privada 13.148 14.120 17.939 23.904 25.015 27.970 28.817 29.121
Sudeste	 94.414	 106.536	 113.535	 126.592	 125.017	 124.978	 125.932	 137.723
Estadual 0 0 0 29.094 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 5.003 5.147 7.179 785 8.425 9.026 9.360 9.196
   Pública 5.003 5.147 7.179 29.879 8.425 9.026 9.360 9.196
Comun/Confes/Filant 30.141 24.192 23.334 88.507 29.895 30.539 26.995 29.104
Particular 59.270 77.197 83.022 8.206 86.697 85.413 89.577 99.423
   Privada 89.411 101.389 106.356 96.713 116.592 115.952 116.572 128.527
Sul	 14.257	 20.605	 20.715	 25.208	 20.314	 21.589	 23.513	 32.797
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 0 0 0 0 0 0 0 0
Comun/Confes/Filant 1.246 5.374 5.220 2.894 397 0 0 0
Particular 13.011 15.231 15.495 22.314 19.917 21.589 23.513 32.797
   Privada 14.257 20.605 20.715 25.208 20.314 21.589 23.513 32.797
Centro-Oeste	 20.870	 22.891	 25.315	 30.071	 25.983	 27.072	 22.786	 25.438
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 1.042 1.205 1.202
   Pública 0 0 0 0 0 1.042 1.205 1.202
Comun/Confes/Filant 3.510 2.838 3.246 3.721 0 0 0 0
Particular 17.360 20.053 22.069 26.350 25.983 26.030 21.581 24.236
   Privada 20.870 22.891 25.315 30.071 25.983 26.030 21.581 24.236
Brasil	 144.441	 166.160	 179.707	 208.896	 200.695	 207.898	 207.899	 233.147
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 785 0 0 0 0
Municipal 5.003 5.147 7.179 8.206 8.425 10.068 10.565 10.398
   Pública 5.003 5.147 7.179 8.991 8.425 10.068 10.565 10.398
Comun/Confes/Filant 34.897 32.404 31.800 36.415 30.292 31.474 27.982 30.373
Particular 104.541 128.609 140.728 163.490 161.978 166.356 169.352 192.376
   Privada 139.438 161.013 172.528 199.905 192.270 197.830 197.334 222.749

Indicadores/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Matrículas nas faculdades integradas por região e categoria administrativa 

Fontes Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd.
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1�0 Valor análise setorial EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 26.417	 32.015	 41.671	 60.034	 63.100	 74.634	 84.944	 92.696
Estadual 2.247 3.207 2.072 1.975 2.455 1.463 0 0
Federal 1.492 1.426 0 0 0 0 0 0
Municipal 1.242 1.378 1.991 2.972 3.893 4.180 4.683 5.198
   Pública 4.981 6.011 4.063 4.947 6.348 5.643 4.683 5.198
Comun/Confes/Filant 7.632 7.036 9.860 10.785 4.429 7.070 9.719 9.176
Particular 13.804 18.968 27.748 44.302 52.323 61.921 70.542 78.322
   Privada 21.436 26.004 37.608 55.087 56.752 68.991 80.261 87.498
Nordeste	 66.590	 94.169	 136.602	 178.441	 214.680	 249.091	 295.771	 334.083
Estadual 3.043 2.986 3.139 3.532 4.058 3.827 4.219 1.027
Federal 608 679 762 821 884 0 0 0
Municipal 12.252 15.224 16.656 17.107 17.715 17.623 18.946 19.587
   Pública 15.903 18.889 20.557 21.460 22.657 21.450 23.165 20.614
Comun/Confes/Filant 9.691 13.294 14.033 17.946 21.959 25.370 28.970 29.230
Particular 40.996 61.986 102.012 139.035 170.064 202.271 243.636 284.239
   Privada 50.687 75.280 116.045 156.981 192.023 227.641 272.606 313.469
Sudeste	 268.996	 276.354	 313.629	 370.708	 384.283	 421.564	 455.304	 483.578
Estadual 2.811 3.230 2.998 3.249 2.653 3.041 3.680 4.198
Federal 7.725 7.073 2.546 2.268 2.276 1.505 1.520 1.475
Municipal 19.605 21.460 23.429 22.917 22.678 20.220 19.285 19.776
   Pública 30.141 31.763 28.973 28.434 27.607 24.766 24.485 25.449
Comun/Confes/Filant 79.758 82.640 87.185 96.583 96.985 98.387 105.168 93.670
Particular 159.097 161.951 197.471 245.691 259.691 298.411 325.651 364.459
   Privada 238.855 244.591 284.656 342.274 356.676 396.798 430.819 458.129
Sul	 68.035	 78.098	 104.258	 131.314	 147.900	 170.272	 187.360	 182.212
Estadual 15.001 14.968 15.390 17.899 18.028 19.019 20.150 19.940
Federal 561 553 544 548 586 638 688 0
Municipal 5.076 5.822 4.166 3.591 3.596 3.757 3.550 1.300
   Pública 20.638 21.343 20.100 22.038 22.210 23.414 24.388 21.240
Comun/Confes/Filant 19.209 17.743 23.063 26.664 24.623 29.951 32.887 31.068
Particular 28.188 39.012 61.095 82.612 101.067 116.907 130.085 129.904
   Privada 47.397 56.755 84.158 109.276 125.690 146.858 162.972 160.972
Centro-Oeste	 44.776	 57.669	 79.893	 100.533	 92.013	 101.773	 108.926	 121.402
Estadual 0 0 160 235 311 400 483 562
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 2.254 2.570 2.960 3.399 3.890 3.695 3.818 4.173
   Pública 2.254 2.570 3.120 3.634 4.201 4.095 4.301 4.735
Comun/Confes/Filant 2.033 1.912 3.402 5.296 8.724 11.726 12.264 9.661
Particular 40.489 53.187 73.371 91.603 79.088 85.952 92.361 107.006
   Privada 42.522 55.099 76.773 96.899 87.812 97.678 104.625 116.667
Brasil	 	474.814		 	538.305		 	676.053		 	841.030		 	901.976		 1.017.334	 1.132.305	 1.213.971
Estadual  23.102   24.391   23.759   26.890  27.505 27.750 28.532 25.727
Federal  10.386   9.731   3.852   3.637  3.746 2.143 2.208 1.475
Municipal  40.429   46.454   49.202   49.986  51.772 49.475 50.282 50.034
   Pública  73.917   80.576   76.813   80.513  83.023 79.368 81.022 77.236
Comun/Confes/Filant  118.323   122.625   137.543   157.274  156.720 172.504 189.008 172.805
Particular  282.574   335.104   461.697   603.243  662.233 765.462 862.275 963.930
   Privada  400.897   457.729   599.240   760.517  818.953 937.966 1.051.283 1.136.735

Indicadores/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Matrículas nas faculdades* por região e categoria administrativa

Fontes Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Faculdade, escola sup. e instituto.
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Valor análise setorial 1�1EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 7.991	 9.341	 8.801	 10.453	 13.128	 14.058	 15.459	 17.814

universidade 5.441 6.199 5.311 5.493 6.284 6.698 7.163 7.744

Centro universitário 479 756 939 1.258 1.917 1.857 1.724 2.232

Faculdade integrada 148 202 169 226 339 416 448 504

Faculdade, escola sup. e instituto 1.923 2.184 2.277 3.317 4.169 4.538 5.631 6.589

Centro de educação tecnológica 0 0 105 159 419 549 493 745

Nordeste	 30.981	 34.006	 34.774	 40.363	 46.097	 51.059	 52.797	 58.651

universidade 25.072 25.864 23.396 24.833 25.316 27.096 27.082 30.620

Centro universitário 696 754 743 879 1.354 1.392 1.455 1.480

Faculdade integrada 519 546 834 1.100 1.494 1.720 1.570 1.573

Faculdade, escola sup. e instituto 4.477 6.470 9.211 12.746 16.632 18.811 20.376 22.025

Centro de educação tecnológica 217 372 590 805 1.301 2.040 2.314 2.953

Sudeste	 102.646	 113.647	 119.449	 130.215	 139.479	 142.801	 148.216	 151.181

universidade 65.844 70.140 68.991 71.235 74.697 75.261 75.488 77.130

Centro universitário 10.337 14.168 17.324 18.996 21.341 21.886 23.690 22.505

Faculdade integrada 5.793 6.829 7.150 8.331 8.500 8.322 7.839 9.056

Faculdade, escola sup. e instituto 19.809 21.441 24.352 29.346 31.090 33.177 36.366 37.300

Centro de educação tecnológica 863 1.069 1.632 2.307 3.851 4.155 4.833 5.190

Sul	 40.167	 45.287	 45.306	 51.164	 56.479	 58.629	 58.407	 60.450

universidade 32.880 35.493 32.846 34.674 36.887 37.677 36.529 37.661

Centro universitário 1.120 2.213 3.106 3.979 4.823 4.702 4.735 4.595

Faculdade integrada 1.043 1.432 1.390 1.455 1.464 1.467 1.421 1.773

Faculdade, escola sup. e instituto 4.797 5.783 7.494 10.354 10.948 13.063 13.827 13.987

Centro de educação tecnológica 327 366 470 702 2.357 1.720 1.895 2.434

Centro-Oeste	 15.927	 17.666	 19.514	 21.958	 23.875	 25.957	 27.127	 28.945

universidade 10.294 10.523 10.409 11.055 12.190 12.545 12.684 13.802

Centro universitário 873 1.027 1.188 1.299 2.652 2.793 3.023 2.979

Faculdade integrada 1.266 1.417 1.410 1.736 1.575 1.705 1.576 1.683

Faculdade, escola sup. e instituto 3.484 4.512 6.177 7.468 7.128 8.327 9.047 9.334

Centro de educação tecnológica 10 187 330 400 330 587 797 1.147

Brasil	 197.712	 219.947	 227.844	 254.153	 279.058	 292.504	 302.006	 317.041

universidade 139.531 148.219 140.953 147.290 155.374 159.277 158.946 166.957

Centro universitário 13.505 18.918 23.300 26.411 32.087 32.630 34.627 33.791

Faculdade integrada 8.769 10.426 10.953 12.848 13.372 13.630 12.854 14.589

Faculdade, escola sup. e instituto 34.490 40.390 49.511 63.231 69.967 77.916 85.247 89.235

Centro de educação tecnológica 1.417 1.994 3.127 4.373 8.258 9.051 10.332 12.469

Região/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Docentes* nas instituições** de curso superior por tipo e região

Fontes Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: doutor, especialista, graduado, mestre e outros. ** Inclui: pública e privada. nota: dados de 2000 e 2001 = Funções docentes em exercício e afastados, 
dados de 2002 até 2007 = Funções docentes em exercício. 
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1�� Valor análise setorial EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 5.441	 6.199	 5.311	 5.493	 6.284	 6.698	 7.163	 7.744

doutor 639 720 919 1.007 1.264 1.431 1.692 1.960

Especialista 1.855 2.025 1.552 1.493 1.734 1.865 1.740 2.067

Graduado 1.088 1.363 1.076 1.068 1.055 1.003 1.050 1.057

Mestre 1.808 2.060 1.764 1.925 2.231 2.399 2.681 2.660

Sem Graduação 51 31 0 0 0 0 0 0

Nordeste	 25.072	 25.864	 23.396	 24.833	 25.316	 27.096	 27.082	 30.620

doutor 4.393 4.929 5.266 5.989 6.188 7.106 7.955 9.267

Especialista 7.564 7.459 6.239 6.014 5.912 6.129 6.155 6.387

Graduado 4.672 4.325 4.233 4.723 4.952 5.239 4.288 5.334

Mestre 8.439 9.117 7.658 8.107 8.239 8.622 8.684 9.632

Sem Graduação 4 34 0 0 25 0 0 0

Sudeste	 65.844	 70.140	 68.991	 71.235	 74.697	 75.261	 75.488	 77.130

doutor 21.949 23.958 24.310 25.777 26.354 27.899 29.281 30.677

Especialista 14.483 14.863 13.493 13.037 14.064 13.908 13.829 14.327

Graduado 9.499 10.260 9.777 10.805 11.463 10.214 9.429 9.197

Mestre 19.879 21.004 21.366 21.608 22.805 23.218 22.932 22.913

Sem Graduação 34 55 45 8 11 22 17 16

Sul	 32.880	 35.493	 32.846	 34.674	 36.887	 37.677	 36.529	 37.661

doutor 6.535 7.510 8.143 9.001 9.918 10.948 11.456 12.617

Especialista 10.273 10.350 9.160 8.627 8.805 8.421 7.628 7.358

Graduado 4.677 4.720 3.916 3.770 4.148 3.725 3.157 3.130

Mestre 11.374 12.887 11.609 13.270 13.992 14.572 14.283 14.552

Sem Graduação 21 26 18 6 24 11 5 4

Centro-Oeste	 10.294	 10.523	 10.409	 11.055	 12.190	 12.545	 12.684	 13.802

doutor 1.906 2.094 2.367 2.608 2.876 3.138 3.488 3.965

Especialista 3.110 3.091 3.199 2.988 3.209 3.581 3.495 3.406

Graduado 2.188 2.016 1.874 2.257 2.368 1.918 1.440 1.858

Mestre 3.090 3.314 2.968 3.202 3.737 3.908 4.256 4.573

Sem Graduação 0 8 1 0 0 0 5 0

Brasil	 139.531	 148.219	 140.953	 147.290	 155.374	 159.277	 158.946	 166.957

doutor 35.422 39.211 41.005 44.382 46.600 50.522 53.872 58.486

Especialista 37.285 37.788 33.643 32.159 33.724 33.904 32.847 33.545

Graduado 22.124 22.684 20.876 22.623 23.986 22.099 19.364 20.576

Mestre 44.590 48.382 45.365 48.112 51.004 52.719 52.836 54.330

Sem Graduação 110 154 64 14 60 33 27 20

Indicadores/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Grau de formação dos docentes nas universidades* por região

Fontes Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: pública e privada. nota: dados de 2000 e 2001 = Funções docentes em exercício e afastados, dados de 2002 até 2007 = Funções docentes em exercício.
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Valor análise setorial 1��EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 479	 756	 939	 1.258	 1.917	 1.857	 1.724	 2.232

doutor 18 41 46 71 102 127 126 152

Especialista 327 438 501 676 920 839 765 1.056

Graduado 8 38 80 84 171 106 69 88

Mestre 126 239 312 427 724 785 764 936

Sem Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0

Nordeste	 696	 754	 743	 879	 1.354	 1.392	 1.455	 1.480

doutor 59 45 38 49 64 80 115 97

Especialista 310 328 359 383 655 694 746 799

Graduado 132 138 108 148 159 158 153 83

Mestre 195 243 238 299 476 460 441 501

Sem Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0

Sudeste	 10.337	 14.168	 17.324	 18.996	 21.341	 21.886	 23.690	 22.505

doutor 1.111 1.706 2.040 2.326 3.076 2.819 3.300 3.166

Especialista 3.988 4.966 5.938 5.980 7.072 6.783 7.590 6.872

Graduado 1.780 2.068 2.531 2.971 2.637 3.134 2.804 2.840

Mestre 3.458 5.424 6.815 7.719 8.556 9.150 9.996 9.627

Sem Graduação 0 4 0 0 0 0 0 0

Sul	 1.120	 2.213	 3.106	 3.979	 4.823	 4.702	 4.735	 4.595

doutor 85 294 321 418 455 680 564 627

Especialista 469 803 1.068 1.216 1.680 1.251 1.395 1.333

Graduado 71 143 229 290 337 324 299 284

Mestre 495 973 1.488 2.055 2.351 2.447 2.477 2.349

Sem Graduação 0 0 0 0 0 0 0 2

Centro-Oeste	 873	 1.027	 1.188	 1.299	 2.652	 2.793	 3.023	 2.979

doutor 43 44 61 98 182 227 241 218

Especialista 393 453 497 583 1.026 1.051 1.175 1.176

Graduado 147 241 221 146 444 429 442 526

Mestre 290 289 409 472 1.000 1.086 1.165 1.057

Sem Graduação 0 0 0 0 0 0 0 2

Brasil	 13.505	 18.918	 23.300	 26.411	 32.087	 32.630	 34.627	 33.791

doutor 1.316 2.130 2.506 2.962 3.879 3.933 4.346 4.260

Especialista 5.487 6.988 8.363 8.838 11.353 10.618 11.671 11.236

Graduado 2.138 2.628 3.169 3.639 3.748 4.151 3.767 3.821

Mestre 4.564 7.168 9.262 10.972 13.107 13.928 14.843 14.470

Sem Graduação 0 4 0 0 0 0 0 4

Indicadores/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Grau de formação dos docentes nos centros universitários* por região

Fontes: Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: pública e privada. nota: dados de 2000 e 2001 = Funções docentes em exercício e afastados, dados de 2002 até 2007 = Funções docentes em exercício.
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1�� Valor análise setorial EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 148	 202	 169	 226	 339	 416	 448	 504

doutor 5 4 5 5 5 14 14 23

Especialista 82 131 103 155 231 248 282 354

Graduado 34 39 40 46 49 64 38 32

Mestre 27 28 21 20 54 90 114 95

Sem Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0

Nordeste	 519	 546	 834	 1.100	 1.494	 1.720	 1.570	 1.573

doutor 9 10 13 31 36 58 51 58

Especialista 278 275 481 498 576 795 756 748

Graduado 137 157 181 232 519 379 277 271

Mestre 95 104 159 339 363 488 486 496

Sem Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0

Sudeste	 5.793	 6.829	 7.150	 8.331	 8.500	 8.322	 7.839	 9.056

doutor 453 612 714 919 907 958 836 1.065

Especialista 2.385 2.702 2.485 2.731 3.000 2.875 2.660 3.229

Graduado 1.270 1.313 1.442 1.615 1.370 1.045 1.059 1.137

Mestre 1.685 2.202 2.479 3.066 3.223 3.444 3.284 3.610

Sem Graduação 0 0 30 0 0 0 0 15

Sul	 1.043	 1.432	 1.390	 1.455	 1.464	 1.467	 1.421	 1.773

doutor 59 63 123 105 110 133 140 127

Especialista 450 631 621 604 544 515 559 647

Graduado 225 163 118 149 199 169 129 166

Mestre 309 575 528 597 611 650 593 833

Sem Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro-Oeste	 1.266	 1.417	 1.410	 1.736	 1.575	 1.705	 1.576	 1.683

doutor 78 92 92 111 84 100 106 113

Especialista 683 766 721 848 753 793 721 739

Graduado 111 140 111 182 133 162 199 174

Mestre 394 419 486 595 605 650 550 657

Sem Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0

Brasil	 8.769	 10.426	 10.953	 12.848	 13.372	 13.630	 12.854	 14.589

doutor 604 781 947 1.171 1.142 1.263 1.147 1.386

Especialista 3.878 4.505 4.411 4.836 5.104 5.226 4.978 5.717

Graduado 1.777 1.812 1.892 2.224 2.270 1.819 1.702 1.780

Mestre 2.510 3.328 3.673 4.617 4.856 5.322 5.027 5.691

Sem Graduação 0 0 30 0 0 0 0 15

Indicadores/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Grau de formação dos docentes nas faculdades integradas* por região

Fontes: Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: pública e privada. nota: dados de 2000 e 2001 = Funções docentes em exercício e afastados, dados de 2002 até 2007 = Funções docentes em exercício. 
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Valor análise setorial 1��EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 1.923	 2.184	 2.277	 3.317	 4.169	 4.538	 5.631	 6.589

doutor 110 147 107 147 171 226 261 257

Especialista 945 988 1.190 1.836 2.327 2.601 3.338 3.983

Graduado 407 387 296 407 581 512 608 660

Mestre 461 662 655 927 1.090 1.199 1.424 1.689

Sem Graduação 0 0 29 0 0 0 0 0

Nordeste	 4.477	 6.470	 9.211	 12.746	 16.632	 18.811	 20.376	 22.025

doutor 265 385 622 810 1.178 1.261 1.323 1.307

Especialista 2.503 3.452 4.546 6.240 7.867 8.883 10.028 11.012

Graduado 419 469 715 995 1.269 1.547 1.357 1.669

Mestre 1.274 2.135 3.327 4.701 6.317 7.120 7.668 8.036

Sem Graduação 16 29 1 0 1 0 0 1

Sudeste	 19.809	 21.441	 24.352	 29.346	 31.090	 33.177	 36.366	 37.300

doutor 2.299 2.611 2.984 3.445 3.713 4.032 4.337 4.534

Especialista 8.737 8.770 9.397 11.180 11.695 12.458 13.773 13.924

Graduado 2.787 2.840 2.886 3.216 3.332 3.488 3.955 4.056

Mestre 5.961 7.161 9.064 11.498 12.332 13.195 14.293 14.786

Sem Graduação 25 59 21 7 18 4 8 0

Sul	 4.797	 5.783	 7.494	 10.354	 10.948	 13.063	 13.827	 13.987

doutor 313 374 478 661 687 892 978 920

Especialista 2.578 2.942 3.563 4.539 4.811 5.596 5.784 5.981

Graduado 576 541 596 828 838 1.047 1.113 1.095

Mestre 1.330 1.925 2.848 4.325 4.612 5.528 5.952 5.991

Sem Graduação 0 1 9 1 0 0 0 0

Centro-Oeste	 3.484	 4.512	 6.177	 7.468	 7.128	 8.327	 9.047	 9.334

doutor 191 261 355 434 378 468 423 535

Especialista 1.691 2.133 2.726 3.501 3.487 4.013 4.210 4.608

Graduado 608 494 796 808 723 849 1.150 850

Mestre 994 1.583 2.299 2.725 2.538 2.997 3.256 3.339

Sem Graduação 0 41 1 0 2 0 8 2

Brasil	 34.490	 40.390	 49.511	 63.231	 69.967	 77.916	 85.247	 89.235

doutor 3.178 3.778 4.546 5.497 6.127 6.879 7.322 7.553

Especialista 16.454 18.285 21.422 27.296 30.187 33.551 37.133 39.508

Graduado 4.797 4.731 5.289 6.254 6.743 7.443 8.183 8.330

Mestre 10.020 13.466 18.193 24.176 26.889 30.039 32.593 33.841

Sem Graduação 41 130 61 8 21 4 16 3

Indicadores/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Grau de formação dos docentes nas faculdades* por região

Fontes: Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Faculdade, escola sup. e instituto. nota: Inclui: pública e privada. dados de 2000 e 2001 = Funções docentes em exercício e afastados, dados de 2002 até 2007 = 
Funções docentes em exercício.
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1�� Valor análise setorial EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 12.145	 13.895	 17.765	 23.226	 47.739	 35.719	 38.301	 44.265

universidade 8.735 10.067 13.003 16.855 36.150 20.549 16.595 24.297

Centro universitário 661 893 1.147 1.922 4.715 5.382 7.608 6.941

Faculdade integrada 277 269 302 389 659 764 1.020 968

Faculdade, escola sup. e instituto 2.472 2.666 3.123 3.857 4.871 8.967 12.400 11.154

Centro de educação tecnológica 0 0 190 203 1.344 57 678 905

Nordeste	 46.860	 54.771	 68.824	 76.518	 89.670	 102.596	 107.353	 114.785

universidade 37.346 43.368 53.658 54.674 61.948 64.706 60.471 63.457

Centro universitário 1.540 1.671 1.843 2.093 4.268 4.862 4.903 4.404

Faculdade integrada 1.549 2.105 2.451 3.631 3.673 4.012 4.768 4.653

Faculdade, escola sup. e instituto 6.177 7.365 10.504 13.918 18.516 27.025 34.878 39.324

Centro de educação tecnológica 248 262 368 2.202 1.265 1.991 2.333 2.947

Sudeste	 205.661	 225.851	 255.980	 283.712	 322.876	 387.647	 392.699	 402.068

universidade 121.984 132.838 147.024 155.371 171.154 204.571 201.468 211.975

Centro universitário 28.934 31.845 42.076 51.796 67.264 82.760 83.399 79.408

Faculdade integrada 17.187 18.388 19.910 21.567 22.313 23.300 23.654 23.961

Faculdade, escola sup. e instituto 35.315 40.235 44.137 50.822 55.491 65.992 72.498 76.264

Centro de educação tecnológica 2.241 2.545 2.833 4.156 6.654 11.024 11.680 10.460

Sul	 60.762	 70.828	 84.960	 96.559	 105.455	 119.967	 127.145	 127.224

universidade 48.003 56.795 65.970 71.928 74.676 79.882 81.188 81.695

Centro universitário 2.022 2.562 4.838 7.021 9.700 11.388 13.225 12.210

Faculdade integrada 2.193 2.413 3.022 3.715 3.005 3.560 3.962 4.590

Faculdade, escola sup. e instituto 8.024 8.239 9.860 12.440 16.149 23.096 25.809 24.586

Centro de educação tecnológica 520 819 1.270 1.455 1.925 2.041 2.961 4.143

Centro-Oeste	 26.877	 30.643	 38.731	 48.208	 60.877	 71.929	 71.331	 68.457

universidade 17.495 19.395 24.626 29.272 35.588 39.262 36.332 34.844

Centro universitário 2.140 2.216 2.449 3.733 8.254 10.030 11.143 9.691

Faculdade integrada 2.862 3.599 4.153 4.541 5.167 5.839 5.290 4.809

Faculdade, escola sup. e instituto 4.380 5.433 7.432 10.135 11.297 16.449 17.965 18.045

Centro de educação tecnológica 0 0 71 527 571 349 601 1.068

Brasil	 352.305	 395.988	 466.260	 528.223	 626.617	 717.858	 736.829	 756.799

universidade 233.563 262.463 304.281 328.100 379.516 408.970 396.054 416.268

Centro universitário 35.297 39.187 52.353 66.565 94.201 114.422 120.278 112.654

Faculdade integrada 24.068 26.774 29.838 33.843 34.817 37.475 38.694 38.981

Faculdade, escola sup. e instituto 56.368 63.938 75.056 91.172 106.324 141.529 163.550 169.373

Centro de educação tecnológica 3.009 3.626 4.732 8.543 11.759 15.462 18.253 19.523

Região/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Concluintes nas instituições* de curso superior por tipo e região

Fontes: Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Inclui: pública e privada.
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Valor análise setorial 1��EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 8.735	 10.067	 13.003	 16.855	 36.150	 20.549	 16.595	 24.297
Estadual 1.399 1.665 2.661 1.407 18.175 4.440 2.490 9.016
Federal 5.422 6.291 7.197 12.847 15.111 11.902 10.227 12.327
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 6.821 7.956 9.858 14.254 33.286 16.342 12.717 21.343
Comun/Confes/Filant 0 0 0 0 0 0 0 0
Particular 1.914 2.111 3.145 2.601 2.864 4.207 3.878 2.954
   Privada 1.914 2.111 3.145 2.601 2.864 4.207 3.878 2.954
Nordeste	 37.346	 43.368	 53.658	 54.674	 61.948	 64.706	 60.471	 63.457
Estadual 14.469 16.582 23.609 22.089 28.338 29.854 24.741 25.700
Federal 14.607 17.474 19.854 20.826 21.320 21.806 20.683 21.807
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 29.076 34.056 43.463 42.915 49.658 51.660 45.424 47.507
Comun/Confes/Filant 5.953 6.052 6.356 7.034 7.568 8.425 11.311 9.477
Particular 2.317 3.260 3.839 4.725 4.722 4.621 3.736 6.473
   Privada 8.270 9.312 10.195 11.759 12.290 13.046 15.047 15.950
Sudeste	 121.984	 132.838	 147.024	 155.371	 171.154	 204.571	 201.468	 211.975
Estadual 15.897 19.008 16.846 16.666 19.910 22.061 20.295 19.976
Federal 18.800 19.659 20.992 22.981 22.341 25.244 24.982 25.911
Municipal 1.674 1.938 1.859 2.452 3.445 3.510 3.720 3.447
   Pública 36.371 40.605 39.697 42.099 45.696 50.815 48.997 49.334
Comun/Confes/Filant 50.001 53.632 58.312 62.707 74.683 96.488 97.086 81.052
Particular 35.612 38.601 49.015 50.565 50.775 57.268 55.385 81.589
   Privada 85.613 92.233 107.327 113.272 125.458 153.756 152.471 162.641
Sul	 48.003	 56.795	 65.970	 71.928	 74.676	 79.882	 81.188	 81.695
Estadual 6.696 8.393 7.957 9.679 10.218 10.444 11.414 10.730
Federal 9.799 11.082 11.146 11.876 12.185 14.031 13.955 14.083
Municipal 1.593 1.600 2.926 5.573 5.805 6.260 6.114 6.180
   Pública 18.088 21.075 22.029 27.128 28.208 30.735 31.483 30.993
Comun/Confes/Filant 23.721 27.335 33.332 34.750 36.678 39.435 41.163 40.232
Particular 6.194 8.385 10.609 10.050 9.790 9.712 8.542 10.470
   Privada 29.915 35.720 43.941 44.800 46.468 49.147 49.705 50.702
Centro-Oeste	 17.495	 19.395	 24.626	 29.272	 35.588	 39.262	 36.332	 34.844
Estadual 2.773 3.738 7.009 8.419 9.770 13.806 9.670 7.729
Federal 7.442 7.879 8.812 9.924 11.804 10.037 10.248 10.546
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 760
   Pública 10.215 11.617 15.821 18.343 21.574 23.843 19.918 19.035
Comun/Confes/Filant 5.228 5.549 5.850 6.706 9.622 12.069 12.777 11.847
Particular 2.052 2.229 2.955 4.223 4.392 3.350 3.637 3.962
   Privada 7.280 7.778 8.805 10.929 14.014 15.419 16.414 15.809
Brasil	 233.563	 262.463	 304.281	 328.100	 379.516	 408.970	 396.054	 416.268
Estadual 41.234 49.386 58.082 58.260 86.411 80.605 68.610 73.151
Federal 56.070 62.385 68.001 78.454 82.761 83.020 80.095 84.674
Municipal 3.267 3.538 4.785 8.025 9.250 9.770 9.834 10.387
   Pública 100.571 115.309 130.868 144.739 178.422 173.395 158.539 168.212
Comun/Confes/Filant 84.903 92.568 103.850 111.197 128.551 156.417 162.337 142.608
Particular 48.089 54.586 69.563 72.164 72.543 79.158 75.178 105.448
   Privada 132.992 147.154 173.413 183.361 201.094 235.575 237.515 248.056

Indicadores/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Concluintes nas universidades por região e categoria administrativa

Fontes: Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd.
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1�� Valor análise setorial EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 661	 893	 1.147	 1.922	 4.715	 5.382	 7.608	 6.941
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 0 0 0 0 0 0 0 0
Comun/Confes/Filant 390 569 541 759 1.249 1.938 2.161 2.624
Particular 271 324 606 1.163 3.466 3.444 5.447 4.317
   Privada 661 893 1.147 1.922 4.715 5.382 7.608 6.941
Nordeste	 1.540	 1.671	 1.843	 2.093	 4.268	 4.862	 4.903	 4.404
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 0 0 0 0 0 0 0 0
Comun/Confes/Filant 1.540 1.671 971 1.188 1.094 1.293 1.280 1.227
Particular 0 0 872 905 3.174 3.569 3.623 3.177
   Privada 1.540 1.671 1.843 2.093 4.268 4.862 4.903 4.404
Sudeste	 28.934	 31.845	 42.076	 51.796	 67.264	 82.760	 83.399	 79.408
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 216 240 201 283 186 0 0 0
Municipal 1.312 1.390 2.129 2.166 1.675 2.299 2.815 2.843
   Pública 1.528 1.630 2.330 2.449 1.861 2.299 2.815 2.843
Comun/Confes/Filant 7.981 8.581 13.856 17.836 26.440 41.635 40.706 39.408
Particular 19.425 21.634 25.890 31.511 38.963 38.826 39.878 37.157
   Privada 27.406 30.215 39.746 49.347 65.403 80.461 80.584 76.565
Sul	 2.022	 2.562	 4.838	 7.021	 9.700	 11.388	 13.225	 12.210
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 216
   Pública 0 0 0 0 0 0 0 216
Comun/Confes/Filant 973 1.263 1.807 3.019 5.234 4.971 5.807 7.155
Particular 1.049 1.299 3.031 4.002 4.466 6.417 7.418 4.839
   Privada 2.022 2.562 4.838 7.021 9.700 11.388 13.225 11.994
Centro-Oeste	 2.140	 2.216	 2.449	 3.733	 8.254	 10.030	 11.143	 9.691
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 0 0 0 0 0 0 0 0
Comun/Confes/Filant 0 0 0 0 661 792 840 856
Particular 2.140 2.216 2.449 3.733 7.593 9.238 10.303 8.835
   Privada 2.140 2.216 2.449 3.733 8.254 10.030 11.143 9.691
Brasil	 35.297	 39.187	 52.353	 66.565	 94.201	 114.422	 120.278	 112.654
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 216 240 201 283 186 0 0 0
Municipal 1.312 1.390 2.129 2.166 1.675 2.299 2.815 3.059
   Pública 1.528 1.630 2.330 2.449 1.861 2.299 2.815 3.059
Comun/Confes/Filant 10.884 12.084 17.175 22.802 34.678 50.629 50.794 51.270
Particular 22.885 25.473 32.848 41.314 57.662 61.494 66.669 58.325
   Privada 33.769 37.557 50.023 64.116 92.340 112.123 117.463 109.595

Indicadores/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Concluintes nos centros universitários por região e categoria administrativa

Fontes: Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. 
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Valor análise setorial 1��EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 277	 269	 302	 389	 659	 764	 1.020	 968
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 0 0 0 0 0 0 0 0
Comun/Confes/Filant 0 0 0 0 0 170 144 171
Particular 277 269 302 389 659 594 876 797
   Privada 277 269 302 389 659 764 1.020 968
Nordeste	 1.549	 2.105	 2.451	 3.631	 3.673	 4.012	 4.768	 4.653
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 0 0 0 0 0 0 0 0
Comun/Confes/Filant 0 0 0 78 0 0 0 0
Particular 1.549 2.105 2.451 3.553 3.673 4.012 4.768 4.653
   Privada 1.549 2.105 2.451 3.631 3.673 4.012 4.768 4.653
Sudeste	 17.187	 18.388	 19.910	 21.567	 22.313	 23.300	 23.654	 23.961
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 101 0 0 0 0
Municipal 777 837 1.295 1.503 1.542 1.517 1.647 1.887
   Pública 777 837 1.295 1.604 1.542 1.517 1.647 1.887
Comun/Confes/Filant 4.031 4.070 3.744 4.930 5.765 6.437 6.402 5.468
Particular 12.379 13.481 14.871 15.033 15.006 15.346 15.605 16.606
   Privada 16.410 17.551 18.615 19.963 20.771 21.783 22.007 22.074
Sul	 2.193	 2.413	 3.022	 3.715	 3.005	 3.560	 3.962	 4.590
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pública 0 0 0 0 0 0 0 0
Comun/Confes/Filant 850 791 1.014 689 53 0 0 0
Particular 1.343 1.622 2.008 3.026 2.952 3.560 3.962 4.590
   Privada 2.193 2.413 3.022 3.715 3.005 3.560 3.962 4.590
Centro-Oeste	 2.862	 3.599	 4.153	 4.541	 5.167	 5.839	 5.290	 4.809
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 95 236 209
   Pública 0 0 0 0 0 95 236 209
Comun/Confes/Filant 395 407 438 535 0 0 0 0
Particular 2.467 3.192 3.715 4.006 5.167 5.744 5.054 4.600
   Privada 2.862 3.599 4.153 4.541 5.167 5.744 5.054 4.600
Brasil	 24.068	 26.774	 29.838	 33.843	 34.817	 37.475	 38.694	 38.981
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
Federal 0 0 0 101 0 0 0 0
Municipal 777 837 1.295 1.503 1.542 1.612 1.883 2.096
   Pública 777 837 1.295 1.604 1.542 1.612 1.883 2.096
Comun/Confes/Filant 5.276 5.268 5.196 6.232 5.818 6.607 6.546 5.639
Particular 18.015 20.669 23.347 26.007 27.457 29.256 30.265 31.246
   Privada 23.291 25.937 28.543 32.239 33.275 35.863 36.811 36.885

Indicadores/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Concluintes nas faculdades integradas por região e categoria administrativa

Fontes: Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd.
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1�0 Valor análise setorial EnSIno SuPErIor PrIvado

Norte	 2.472	 2.666	 3.123	 3.857	 4.871	 8.967	 12.400	 11.154
Estadual 131 179 261 312 371 0 0 0
Federal 156 197 0 0 0 0 0 0
Municipal 191 156 228 220 319 460 611 652
   Pública 478 532 489 532 690 460 611 652
Comun/Confes/Filant 315 463 693 492 332 867 1.026 850
Particular 1.679 1.671 1.941 2.833 3.849 7.640 10.763 9.652
   Privada 1.994 2.134 2.634 3.325 4.181 8.507 11.789 10.502
Nordeste	 6.177	 7.365	 10.504	 13.918	 18.516	 27.025	 34.878	 39.324
Estadual 308 377 474 763 628 779 803 234
Federal 80 67 70 91 100 0 0 0
Municipal 1.920 2.232 2.792 2.759 2.964 2.891 3.228 2.958
   Pública 2.308 2.676 3.336 3.613 3.692 3.670 4.031 3.192
Comun/Confes/Filant 820 843 1.164 1.868 2.621 3.092 4.027 4.508
Particular 3.049 3.846 6.004 8.437 12.203 20.263 26.820 31.624
   Privada 3.869 4.689 7.168 10.305 14.824 23.355 30.847 36.132
Sudeste	 35.315	 40.235	 44.137	 50.822	 55.491	 65.992	 72.498	 76.264
Estadual 633 604 602 826 499 502 891 510
Federal 876 1.004 396 391 347 244 256 261
Municipal 2.561 2.689 3.782 3.668 4.164 3.919 3.377 3.919
   Pública 4.070 4.297 4.780 4.885 5.010 4.665 4.524 4.690
Comun/Confes/Filant 11.443 13.143 13.697 14.963 15.740 17.331 18.188 16.231
Particular 19.802 22.795 25.660 30.974 34.741 43.996 49.786 55.343
   Privada 31.245 35.938 39.357 45.937 50.481 61.327 67.974 71.574
Sul	 8.024	 8.239	 9.860	 12.440	 16.149	 23.096	 25.809	 24.586
Estadual 2.546 2.595 2.606 3.379 3.367 3.197 3.591 3.359
Federal 92 97 85 93 76 91 90 0
Municipal 743 754 359 568 626 528 571 298
   Pública 3.381 3.446 3.050 4.040 4.069 3.816 4.252 3.657
Comun/Confes/Filant 1.853 1.984 1.991 2.625 2.166 3.643 4.223 4.478
Particular 2.790 2.809 4.819 5.775 9.914 15.637 17.334 16.451
   Privada 4.643 4.793 6.810 8.400 12.080 19.280 21.557 20.929
Centro-Oeste	 4.380	 5.433	 7.432	 10.135	 11.297	 16.449	 17.965	 18.045
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 148
Federal 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 560 535 529 534 472 388 564 891
   Pública 560 535 529 534 472 388 564 1.039
Comun/Confes/Filant 167 165 152 351 867 1.945 1.985 1.505
Particular 3.653 4.733 6.751 9.250 9.958 14.116 15.416 15.501
   Privada 3.820 4.898 6.903 9.601 10.825 16.061 17.401 17.006
Brasil	 56.368	 63.938	 75.056	 91.172	 106.324	 141.529	 163.550	 169.373
Estadual 3.618 3.755 3.943 5.280 4.865 4.478 5.285 4.251
Federal 1.204 1.365 551 575 523 335 346 261
Municipal 5.975 6.366 7.690 7.749 8.545 8.186 8.351 8.718
   Pública 10.797 11.486 12.184 13.604 13.933 12.999 13.982 13.230
Comun/Confes/Filant 14.598 16.598 17.697 20.299 21.726 26.878 29.449 27.572
Particular 30.973 35.854 45.175 57.269 70.665 101.652 120.119 128.571
   Privada 45.571 52.452 62.872 77.568 92.391 128.530 149.568 156.143

Indicadores/Ano	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007

Concluintes nas faculdades* por região e categoria administrativa

Fontes: Elaboração da Conteúdo Setorial com base nos dados do MEC/InEP/dEEd. * Faculdade, escola sup. e instituto.
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Valor análise setorial 1�1EnSIno SuPErIor PrIvado
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São Camilo - www.scamilo.edu.br
Senado Federal - www.senado.gov.br/sf/
São Marcos - www.smarcos.br
universidade Católica de Goiás - www.ucg.br
universidade de Caxias do Sul - www.ucs.br
universidade Luterana do Brasil - www.ulbra.br
uMC - www.umc.br
unaErP - www.unaerp.br
universidade da amazônia - www.unama.br
unESC - www.unesc.net
universidade Guarulhos - www.ung.br
unIBan - www.uniban.br
unICaPITaL - www.unicapital.edu.br
universidade Salvador - www.unifacs.br
universidade nove de Julho - www.uninove.br
universidade Paulista - www.unip.br
unIPaC - www.unipac.br
universidade Paranaense - www.unipar.br
unISInIoS - www.unisinos.br
universidade vale do Itajaí - www.univali.br
univercidade - www.univercidade.br
universidade Salgado de oliveira - www.universo.edu.br
unIvILLE - www.univille.net
uoL - www.uol.com.br
universidade São Judas Tadeu - www.usjt.br
valor online - www.valoronline.com.br/

associações, sindicatos e órgãos 
públicos 

Associação	Brasileira	das	Universidades	Comunitárias	
(Abruc)
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SEPn Quadra 516 – conj. d – Prédio do Conselho de 
reitores das universidades Brasileiras (CruB)
CEP 70770-524 – Brasília – dF
Telefax: (61) 3349-3300/3347-4951
Homepage: www.abruc.org.br
E-mail: faleconosco@abruc.com.br
Presidente: Gilberto Gonçalves Garcia

Associação	Nacional	das	Universidades	Particulares	
(Anup)
SHIS QI 7 – conj. 9 – casa 1 – Lago Sul
Brasília – dF
Telefax: (61) 3248-11971/3091/6095
Homepage: www.anup.com.br
E-mail: faleconosco@anup.com.br
Presidente: abib Salim Cury

Associação	Nacional	dos	Dirigentes	das	Instituições	
Federais	de	Ensino	Superior	(Andifes)
SCS Quadra 1 – bloco K – Ed. denasa n° 30 – 8° andar
CEP 70398-900 – Brasília – dF
Tel.: (61) 3321-6341 
Fax: (61) 3321-4425
Homepage: www.andifes.org.br
Presidente: reitor alan Kardec Martins Barbiero

Associação	 Brasileira	 de	 Educação	 a	 Distância	
(ABED)
rua vergueiro, 875 – 12º andar – conj. 123/124
CEP 01504-000 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3275-3561
Fax: (11) 3275-3724
Homepage: www.abed.org.br
E-mail: abed@abed.org.br
Presidente: Fredric Michael Litto

Associação	Brasileira	de	Escolas	Superiores	Católicas	
(Abesc)
SCn Quadra 6 – conj. a – Ed. venâncio nº 3.000 – salas 
907/910
CEP 70718-900 – Brasília – dF
Tel.:/Fax: (61) 328-1402
E-mail: abescbrasil@abescbrasil.org.br
Homepage:www.abescbrasil.org.br
Presidente: Wolmir Therezio amado

Associação	 Brasileira	 de	 Mantenedoras	 de	 Ensino	
Superior	(Abmes)
SCS Quadra 7 – bloco a – sala 526

Ed. Torre do Pátio Brasil Shopping
CEP 70307-901 – Brasília – dF
Tel./Fax: (61) 3322-3252 / 3224-4933
Homepage:www.abmes.org.br
E-mail: abmes@abmes.org.br
Presidente: abib Salim Cury

Associação	 Nacional	 dos	 Centros	 Universitários	
(Anaceu)
SCS Quadra 7 – bloco a nº 100 – salas 803 e 805.
Edifício Torre do Pátio Brasil
CEP 70300-911 – Brasília – dF
Tel.: (61) 3321-5535 / 3322-9408
Homepage:www.anaceu.org.br
E-mail: anaceu@anaceu.org.br
Presidente: Paulo antonio Gomes Cardim

Associação	 Nacional	 de	 Mantenedoras	 de	 Escolas	
Católicas	do	Brasil	(Anamec)
SrTv/Sul Quadra 701 – conj. L – bloco II – sala 601
Centro Empresarial assis Chateaubriand
CEP 70340-000 – Brasília – dF
Tel.: (61) 3226-5655 ou 3226-9421
Fax: (61) 3322-5539
Homepage: www.anamec.org.br
E-mail: anamec@anamec.org.br
Presidente: Pe. José Marinoni – SdB

Associação	 Brasileira	 das	 Mantenedoras	 das	
Faculdades	Isoladas	e	Integradas	(Abrafi)
SC/SuL Quadra 07 – bloco a – sala 513 
Torre do Pátio Brasil – asa Sul 
CEP 70307-901 – Brasília – dF
Tel./Fax: (61) 3321-6471
Homepage: www.abrafi.org.br/
E-mail: abrafi@abrafi.org.br
Presidente: José Janguiê Bezerra diniz

Fundação	 Nacional	 de	 Desenvolvimento	 do	 Ensino	
Superior	Particular	(Funadesp)
SCS Quadra 7 – bloco a – nº 100 – salas 722, 724, 
726 e 728
Torre do Pátio Brasil
CEP 70307-901 – Brasília – dF
Tel.: (61) 3322-2171
Fax: (61) 3226-0737
Homepage: www.funadesp.org.br
E-mail: whang@funadesp.org.br - funadesp@funa-
desp.org.br
diretor-Superintendente: Sérgio Missiaggia
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Sindicato	Nacional	dos	Docentes	das	Instituições	de	
Ensino	Superior	(Andes)
Setor Comercial Sul (SCS) Quadra 2 – Ed. Cedro II – 5º 
andar – bloco C
CEP 70302-914 – Brasília – dF
Tel.: (61) 3962-8400 
Fax: (61) 3224-9716
Homepage: www.andes.org.br
E-mail: secretaria@andes.org.br
Presidente: Ciro Teixeira Correia

Sindicato	 das	 Entidades	 Mantenedoras	 de	
Estabelecimentos	de	Ensino	Superior	no	Estado	de	
São	Paulo	(SEMESP)
rua Cipriano Barata, 2.431
CEP 04205-002 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 2069-4444 
Fax: (11) 2914-2190 
Homepage: www.semesp.org.br
E-mail: semesp@semesp.org.br
Presidente: Hermes Ferreira Figueiredo

Ministério	da	Educação	(MEC)
Esplanada dos Ministérios – bloco L – Ed. Sede e anexos
CEP 70047-900 – Brasília – dF
Tel.: (61) 2104-8520 / 8163
Fax: (61) 2104-9198
Homepage: www.mec.gov.br
E-mail: chefiadegabinetegm@mec.gov.br
Ministro: Fernando Haddad

Secretaria	de	Educação	Superior	(SESU)
Esplanada dos Ministérios – bloco L – 3º andar – sala 
300/ Gabinete
CEP 70047-903 – Brasília – dF
Tel.: (61) 2104-8674/8675
Fax: (61) 2104-9222
Secretário: Maria Paula dallari Bucci

Conselho	Nacional	de	Educação	(CNE)
SGaS – av. L/2 Sul Quadra 607 – lote 50 – 1º andar 
– sala 210
CEP 70200-670 – Brasília – dF
Tel.: (61)2104-6339

Fax: (61)2104-6224
Homepage: www.mec.gov.br
E-mail: edsonnunes@mec.gov.br
Presidente: Clélia Brandão alvarenga Craveiro

Instituto	 Nacional	 de	 Estudos	 e	 Pesquisas	
Educacionais	Anísio	Teixeira	(Inep)
SrTvS Quadra 701 – bloco M – Edifício Sede do Inep 
CEP 70340-909 – Brasília – dF
Tel.: (61) 2022 3605
Fax: (61) 2104 9850
Homepage: www.inep.gov.br
E-mail: joao.martins@inep.gov.br
Presidente: reynaldo Fernandes

Conselho	 de	Reitores	 das	Universidades	Brasileiras	
(CRUB)
SEP/norte Quadra 516 – conj. d
CEP 70770-524 – Brasília – dF
Tel.: (61) 3349-9010
Fax: (61) 2022 3600
Homepage: www.crub.org.br
E-mail: crub@crub.org.br
Presidente: Gilberto Luiz Moraes Selber

Coordenação	 de	 Aperfeiçoamento	 de	 Pessoal	 de	
Nível	Superior	(Capes)
Setor Bancário norte Quadra 2 – bloco L – lote 06 
CEP 70040-020 – Brasília – dF 
Caixa Postal 250
Tel.: (61) 2104-8801 
Fax: (61) 3321-3463
Homepage: www.capes.gov.br
E-mail: pr@capes.gov.br
Presidente: Jorge almeida Guimarães

Conselho	Nacional	de	Desenvolvimento	Científico	e	
Tecnológico	(CNPq)
SEPn 507 – bloco B – Ed. Sede CnPq
CEP 70740-901 – Brasília – dF
Tel./Fax: (61) 2108-9000
Homepage: www.cnpq.br/atendimento
E-mail: presidencia@cnpq.br
Presidente: Marco antonio Zago
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