
ProUni é considerado ótimo por 86% dos bolsistas  

Cerca de 80% afirmam que outros familiares se sentiram motivados em iniciar ou prosseguir 
os estudos após a experiência com o ProUni. 

O IBOPE Inteligência realizou, em março de 2009, uma pesquisa com ex-bolsistas do 
programa ProUni com o objetivo de avaliar o nível de satisfação dos estudantes com o 
programa e levantar informações relacionadas ao tema educação junto aos seus beneficiados. 

O ProUni é extremamente bem avaliado pelos estudantes, visto que 86% o consideram ótimo 
e 99% o indicariam a familiares e pessoas de maior proximidade e convívio. Essa avaliação 
positiva é ainda maior entre os que residem na região Sul do país e no Estado do Paraná: 90% 
o consideram um ótimo programa. 

Os resultados mostram, também, que o programa é um instrumento de motivação e incentivo 
para a retomada dos estudos: cerca de oito em cada dez entrevistados afirmam que outros 
familiares se sentiram motivados em iniciar ou prosseguir os estudos após a experiência com o 
ProUni. 

Importância da educação 

A grande maioria dos beneficiados (97%) declara estar motivada para realizar cursos de 
especialização, como pós-graduação, mestrado ou doutorado. Para 68%, sua vida melhorou 
muito após o início do curso superior e 26% afirmam que sua vida melhorou pelo menos um 
pouco. 

Mercado de trabalho 

Outro indicador que também melhora entre os estudantes que participaram do ProUni é o nível 
de emprego: 56% trabalhavam antes de ingressar no programa; atualmente são 80%.  Na 
região Centro Oeste, o nível de trabalho cresceu 33% após o ProUni. 

Hábitos 

A internet é a forma de lazer mais usual para a maioria dos entrevistados (71%) e a principal 
fonte de informação para 61% deles. O acesso à internet como forma de lazer é ainda maior 
entre os mineiros (77%) e entre os moradores da região nordeste (75%).  
 

Outra opção de lazer que se destaca é o hábito de leitura (62%). A maioria declara ler até seis 
livros por ano (65%) e 30% afirmam ler sete ou mais. Uma parcela pequena, de 5%, lê menos 
de um livro ou nenhum durante um ano. 

Renda Familiar 

Outro aspecto que deve ser considerado para a imagem claramente positiva do ProUni junto 
aos seus beneficiados é a percepção da melhoria da renda familiar após a participação no 
programa: 68% dos entrevistados afirmam que a sua renda familiar melhorou de uma maneira 
geral, sendo que destes, 28% afirmam que melhorou muito e 40% que melhorou um pouco. 

 

 

 

 



Sobre a pesquisa 

Período: A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 23 de março de 2009. 

Amostra: Foram entrevistados 1.200 bolsistas integrais do programa ProUni que concluíram os 
cursos de graduação ou sequenciais de formação específica e que possuíam telefone fixo. 

Margem de erro: É de três pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um 
intervalo de confiança de 95%. 
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