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Levantamento com recém-formados, feito a pedido do MEC, indica ainda melhora na renda 
 
Alunos recém-formados por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni) estão saindo 
do ensino superior empregados e dizem que tanto a renda familiar como sua vida melhoraram 
após iniciar o curso. Essas são conclusões de pesquisa inédita realizada com 1,2 mil recém-
formados. Uma das principais bandeiras do governo Lula usadas na campanha da reeleição em 
2006, o ProUni começou a formar os primeiros estudantes em janeiro deste ano. 
 
O levantamento, feito por telefone no mês passado pelo Instituto Ibope a pedido do Ministério 
da Educação, apontou que 80% dos entrevistados disseram estar saindo da universidade com 
emprego garantido. 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, 
sendo que a maioria, 40%, diz que a melhoria foi pequena. Outros 28% afirmam que sua 
renda melhorou muito. 
 
Há, no entanto, diferenças significativas entre as regiões pesquisadas. No Norte e Centro-
Oeste - onde é registrada a menor oferta de cursos 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. 
 
Criado em 2004, o ProUni selecionou sua primeira turma de beneficiados no ano seguinte. 
Estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública e com renda familiar per capita de 
até 3 salários mínimos podem concorrer a bolsas integrais ou parciais em instituições 
particulares de ensino superior usando a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem). As instituições filantrópicas concedem as bolsas para cumprir a exigência legal, já que 
elas têm isenção de impostos. As outras instituições particulares têm abatimento de alguns 
impostos federais em troca das bolsas. 
 
A cada semestre são oferecidas entre 100 mil e 150 mil bolsas integrais e parciais. Atual-
mente, o programa atende cerca de 450 mil alunos. No início deste ano, cerca de 156 mil 
jovens formaram o primeiro grupo graduado totalmente dentro do ProUni. 
 
DIFERENÇAS 
 
Nas Regiões Sul e Sudeste, a taxa de empregados depois do ProUni é de 83% e 81%, 
respectivamente. No Norte e Centro-Oeste, a taxa de emprego subiu 33 pontos porcentuais, 
alcançando 79% de empregados. Os jovens formados também mostram estar satisfeitos com 
o fato de terem conseguido entrar em uma faculdade: 68% acreditam que sua vida melhorou 
muito depois de ter entrado no ensino superior e outros 26%, que melhorou pelo menos um 
pouco. 
 
O levantamento aponta satisfação dos bolsistas com o programa: 99% dizem que indicariam o 
ProUni para amigos e familiares. Além disso, 8 em cada 10 afirmam que outras pessoas na 
família ficaram motivadas a tentar uma vaga no ensino superior depois que o entrevistado 
teve sucesso. 
 



 
 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A13. 


