
MEC diz que notificou nove instituições 
 
Segundo o ministério, caso sejam comprovadas fraudes apontadas pelo TCU, o aluno bolsista 
será desligado do ProUni  
 
Para ministro, país não deve alcançar a meta de ter 30% dos jovens com idade entre 18 e 24 
anos matriculados no ensino superior até 2011  
 
O ministro Fernando Haddad (Educação) afirmou que, caso sejam comprovadas as fraudes 
apontadas pelo TCU (Tribunal de Contas da União), o estudante será desligado do programa. 
"Em caso de má-fé, o Ministério Público será acionado", disse o ministro. 
 
Haddad tentou ontem adiar a votação da auditoria do tribunal por discordar dos dados 
referentes ao custo da bolsa calculado pelo TCU. 
 
Principal mentor do ProUni, Haddad insiste que ter carro registrado no Renavam não é, 
necessariamente, uma prova de fraude. Ele alega, por exemplo, que o aluno pode ter 
melhorado de vida após a concessão do benefício. Nesse caso, não haveria motivo para 
cancelar a bolsa, sustenta. 
 
O resultado do cruzamento foi encaminhado ao MEC no final de março. Em nota preparada 
para a Folha, o ministério informa que já notificou nove instituições nas quais estão 
matriculados bolsistas que possuem veículos "inicialmente incompatíveis" com a situação 
econômica exigida no programa. Confirmada a fraude, a bolsa será encerrada. 
 
Ao cruzar a lista de beneficiários do programa com os registros de alunos de algumas 
universidades públicas, o tribunal também identificou 2.143 bolsistas com indícios de 
irregularidades. 
 
Nesse caso, o MEC informa que 956 bolsistas têm registro no banco de dados das instituições 
federais de ensino. Desses, 58 já tiveram a bolsa do ProUni encerrada. Segundo o ministério, 
"vários" estudantes optaram pelo desligamento da universidade pública. 
 
Metas 
 
O ministro reconhece que o país não deverá alcançar a meta do Plano Nacional de Educação de 
ter 30% dos jovens entre 18 e 24 anos matriculados no ensino superior até 2011, dependendo 
da forma de cálculo. "De fato, não vamos atingir a meta pela taxa líquida, que considera os 
alunos nessa faixa etária matriculados em instituições de ensino superior", afirmou. 
 
O ministro prefere a chamada "taxa bruta", que leva em conta o número de matrículas dividido 
pelo percentual de brasileiros na citada faixa etária. Pelo critério, a participação dos jovens no 
ensino superior teria subido de 16% para 24% entre 2002 e 2007. 
 
"Isso significa a ampliação do acesso da população ao ensino superior, na direção da meta 
fixada pelo Plano Nacional de Educação, certamente com forte contribuição do ProUni", afirma 
o MEC em nota. 
 
O TCU considera apenas o número de jovens efetivamente matriculados, equivalente à taxa 
líquida. Como o Censo da Educação Superior de 2007 ainda não foi totalmente divulgado, o 
tribunal estimou que só 13,2% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos frequentam 
faculdades -eram 8,9% no início da década. 
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