
POLÍTICA

presentado em abril de
2007 como parte do Piano
de Desenvolvimento da
Educação (PDE), o projeto

que modifica algumas das regras do
Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies) deve entrar em vigor no segundo
semestre de 2008. A Lei n° 11.552, de
19 de novembro de 2007, que altera a
legislação sobre o Fundo (n° 10.260, de
12 de julho de 2001) está na Casa Civil à
espera dos últimos ajustes do Ministério
da Educação.

Uma das tendências do Ministério
é utilizar o Fies para complementar a
política de supervisão de cursos, apro-
fundada desde a publicação da Portaria
Normativa n° 40, do e-MEC, e fomentar
cursos estratégicos para o país, mas que
apresentam baixa demanda. O Enade
também passaria a ser considerado parâ-
metro para a concessão de créditos.

As regras do Fies seriam orientadas
por três critérios de prioridade: alunos
bolsistas do ProUni, cursos conside-
rados prioritários para o Ministério e
cursos com conceito igual ou superior a
três no Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes (Enade).

Aprincipal mudança para os alunos,
já divulgada pelo Ministério da Educa-
ção, será a possibilidade de financiar até
100% da mensalidade, ante os atuais
50%, e a de acumular o Fies com a bolsa
concedida pelo ProUni.

Estudos do Ministério, entretanto,
apontam para a necessidade de dife-
renciar a concessão de créditos por
curso. A idéia seria fortalecer o Fies
como instrumento potencializador de
políticas educacionais para o ensino
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superior e, indiretamente, para educa-
ção básica, no âmbito do PDE.

Técnicos avaliam que entrariam na
lista de cursos prioritários as licencia-
turas em Física, Química, Matemática
e Biologia, todas as Engenharias e o
curso de Geologia. Também seriam
incluídos todos os tecnólogos do Ca-
tálogo Nacional dos Cursos Superiores
de Tecnologia. Não é difícil perceber a
intenção do Ministério em formar mais
profissionais em áreas com carência,
tanto para a educação básica quanto
para o mercado de trabalho, tendência
registrada em reportagens da revista
Ensino Superior.

A nota obtida pelos cursos no Enade
funcionaria como um corte para esta-
belecer prioridades na distribuição dos
recursos do Fies. Só poderiam concorrer
ao financiamento alunos de cursos que
obtiveram pelo menos conceito igual ou
superior a três no exame. Os cursos com
conceito abaixo de três ficariam excluí-
dos até que fosse realizada uma nova

vínculação do Fies ao ProUni
é considerada pelo Ministério
da Educação uma das chaves

.para ampliar o acesso ao
ensino superior. Na avaliação da coor-
denadora do Fies, Paula Branco, o fato
de a maior parte das vagas estar na rede
privada, enquanto a clientela potencial
possui baixa renda, ajuda a compreender
o motivo de combinar a maior oferta
de bolsas do ProUni com melhorias no
financiamento estudantil.

O ProUni possui cerca de 310 mil
bolsistas - menos de 10% do total de ma-
trículas na rede privada de ensino superior.
O Fies atende a 171 mil alunos. Em 2007,
foram oferecidas 100 mil vagas no Fies,
das quais cerca de 71 mil foram preen-
chidas - uma evidência de que as regras
não são condizentes com as condições e
necessidades dos alunos.

Por isso, a nova legislação prevê ainda
um prazo de carência de seis meses após
a conclusão do curso para começar a
pagar as parcelas do Fies, além da fian-

cia e a evasão, mas ainda não muito
significativo. Hoje a inadimplência no
ensino superior paulista é de 23%. Com
as inovações do Fies, deve haver uma
queda para cerca de 20%, o que ainda
é avaliado como restrito. A Associação
Brasileira das Mantenedoras de Ensino
Superior (Abmes) apoia o novo Fies, na
medida em que o programa cria condi-
ções mais favoráveis aos estudantes.

A Associação Brasileira das Man-
tenedoras das -faculdades Isoladas e
Integradas (Abrafi) também vê um
impacto positivo das novas condições.
O presidente da Associação, Janguiê
Diniz, destaca a ampliação da carência
e do prazo para quitar o financiamento.
Ele não acredita, contudo, que a fiança
solidária seja uma medida que será bem-
sucedida. "Isso existe em outros países,
mas não acho que será muito utilizado
aqui", afirma. O presidente do Semesp,
de sua parte, é mais otimista com rela-
ção à fiança solidária e considera que ela
pode ser um atrativo para o programa.

avaliação, sem prejuízo para os alunos
que já recebem o financiamento.

Para os cursos com nota três no Ena-
de, bolsistas de 25% do ProUni teriam
restrição ao crédito em dois casos: estu-
dantes dos cursos não-prioritários teriam,
no máximo, 50% de financiamento. E
bolsistas das áreas de Direito, Adminis-
tração, Pedagogia, Ciências Contábeis
e Comunicação Social não poderiam
requerer o financiamento de 100%. No
caso dos estudantes desses cursos que não
possuam bolsa do ProUni, as notas 4 e 5
permitiriam 50% de financiamento, en-
quanto nota 3 desabilitaria o estudante.

Para todos os alunos que não têm
bolsa do ProUni, a tendência é limitar o
financiamento a um teto de 75%, no caso
dos cursos prioritários e tecnológicos. Os
alunos dos cursos não-prioritários deverão
ter, no máximo, 50% de financiamento.

ca solidária (um grupo de estudantes se
une para garantir o empréstimo de um
colega). As novas regras também possi-
bilitarão a ampliação do financiamento,
caso o aluno não consiga se formar no
tempo previsto.

Na opinião do presidente do Sindicato
das Entidades Mantenedoras de Estabe-
lecimentos de Ensino Superior no Estado
de São Paulo (Semesp), Hermes Ferreira
Figueiredo, as mudanças no Fies são
positivas, pois faltam condições efetivas
para que os jovens que querem cursar o
ensino superior arquem com os custos da
mensalidade e se mantenham na escola.
"A possibilidade de pagar a mensalidade
na íntegra com o Fies e o aumento do
prazo para quitar o financiamento são
atrativos", avalia Figueiredo.

O Semesp aposta que o novo Fies
terá um impacto sobre a inadimplên-

ara as instituições, o desta-
que dentre as novidades é a
possibilidade de utilizar os
certificados obtidos por meio

da concessão de financiamento aos alu-
nos para quitar débitos antigos (até 31
de dezembro de 2006) junto à Receita
Federal. Atualmente, esses certificados
podem ser utilizados para o pagamento
de débitos com o Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS). Com a im-
plementação das novas regras também
poderão ser usados para quitar outros
tipos de dívidas com a Receita Federal,
incluindo os juros. Os débitos poderão
ser parcelados em dez anos.

O Ministério da Educação aposta que
a possibilidade de usar o Fies para as
instituições de ensino quitarem débitos
com a União terá um impacto positivo
sobre o próprio programa, pois haverá
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mais recursos viabilizando a ampliação
da oferta de financiamentos. "Com a
melhoria das condições de contratação
para os estudantes e a possibilidade
de utilização dos títulos do Fies para
pagamento da renegociação das dívi-
das das instituições de ensino superior,
condicionada à adesão ao ProUni,
pretende-se ampliar o acesso ao ensi-
no superior, por meio de uma maior
oferta de bolsas do ProUni e um maior
número de financiamentos", afirma a
coordenadora Paula Branco. O Fies

conta com 431 mil contratos ativos (o
que representa R$ 4,5 bilhões) e com
1,5 mil instituições credenciadas. Desde
que foi criado, em 1999, atendeu a cerca
de 450 mil jovens.

A possibilidade de quitar dívidas
antigas com o Fies pode ajudar muitas
instituições. Para Diniz, da Abrafi, a
proposta do governo pode ser compa-
rada a um "Refis para as instituições
de ensino superior", referindo-se ao
programa de recuperação fiscal que
possibilita às empresas parcelar suas

dívidas. Embora avalie a medida como
positiva, ele destaca, em contrapartida,
que a proposta pode ser interpretada
como uma espécie de punição para as
instituições que se esforçam para se
manter em dia com a Receita.

Outra medida que também gera po-
lêmica é o fato de que as instituições
adimplentes com a União terão de arcar
com 15% do risco do empréstimo e
as inadimplentes com 30%. As regras
antigas determinavam 5% para todas as
instituições. O presidente do Semesp não
vê problema na medida, enquanto o pre-
sidente da Abrafi considera a proporção
elevada e injusta. Na opinião de Diniz,
se o governo quer oferecer financiamento
estudantil, não é justo dividir o risco com
as instituições de ensino.

Apesar dos avanços do novo Fies
- alguns, inclusive, atendendo a rei-
vindicações antigas, como o aumento
da carência -, as entidades do setor
consideram que o programa ainda não
atende completamente às necessidades
do ensino superior privado brasileiro.

A principal ressalva é o fato de ele
ainda não ser grande o suficiente para
promover uma ampla inclusão de jovens.
Desse modo, dirigentes de instituições
defendem a adoção de políticas de in-
clusão mais intensas. Diniz defende que
o governo compre vagas nas instituições
privadas, medida que, segundo ele, foi
adotada com sucesso por países como a
Coréia do Sul, que "saíram do subdesen-
volvimento para o desenvolvimento"'.

Já o presidente do Semesp vê um
empecilho na mental idade que ele
acredita ainda prevalecer entre as
famílias dos estudantes: a relutância
em assumir compromissos de longo
prazo. "Um financiamento de dez
anos parece excessivamente longo."
Para ele, essa visão se associa a uma
suposta percepção social de que nem
sempre o dinheiro aplicado em estudo
é visto como um investimento. Nessa
medida, uma proposta que chegou a
ser discutida, mas não foi aprovada
- a utilização do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS) para
pagar o Fies —, poderia ter um impacto
positivo, acredita Figueiredo.
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Text Box
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