
OPINIÃO

ProUni deveria ser ampliado
O custo de apenas um aluno em uma instituição pública
eqüivale a 29 alunos matriculados pelo ProUni

HERMES FIGUEIREDO

OPrograma Universidade
para Todos (ProUni) é uma
iniciativa que deu certo.
Ao conceder, com o apoio

das instituições privadas, bolsas de
estudo integrais e parciais a alunos de
cursos de graduação, ampliou o acesso
de estudantes de baixa renda ao ensino
superior e abriu novas perspectivas de
mobilidade social e aumento de renda.
Quando se considera a quantidade de
jovens fora da graduação, no entanto,
constata-se que sua abrangência ainda
deixa muito a desejar.

novos alunos. Atualmente, apenas 6,9%
dos estudantes matriculados no ensino
superior particular têm algum tipo de
financiamento, sendo que 20,1% das li-
nhas são oferecidas pelas próprias insti-
tuições privadas. Somando as bolsas do
ProUni, do Programa de Financiamento
Estudantil (Fies) e dos financiamentos
privados, cerca de 660 mil estudantes,
de um total de 3,6 milhões de alunos de
escolas privadas, estudam com algum
tipo de auxílio financeiro.

O governo federal poderia criar me-
canismos semelhantes ao ProUni para

APENAS 385 MIL ESTUDANTES FORAM BENEFICIADOS. O NÚMERO
DE BRASILEIROS DE 18 A 24 ANOS EXCLUÍDOS DAS UNIVERSIDADES,
PORÉM, CHEGA A 22 MILHÕES. NOS MOLDES ATUAIS, A CAPACIDADE
DE CRESCIMENTO DO PROGRAMA JÁ CHEGOU AO LIMITE

Desde a sua criação pelo governo fe-
deral, apenas 385 mil estudantes foram
beneficiados pelo ProUni. O número de
brasileiros de 18 a 24 anos que estão ex-
cluídos das universidades, porém, chega
a 22 milhões de indivíduos. Nos moldes
atuais, a capacidade de crescimento do
programa já chegou ao limite e, desse
modo, incluir mais jovens no ensino
superior demanda novas soluções.

A falta de linhas de financiamento
adequadas para os estudantes é uma das
maiores dificuldades enfrentadas pelo
ensino superior brasileiro para agregar

ampliar as oportunidades de ingresso.
A aquisição de vagas nas instituições
de ensino superior particulares é uma
saída muito mais barata do que a criação
dessas mesmas vagas no sistema público.
Enquanto o custo anual de um aluno em
uma instituição de ensino superior públi-
ca é de aproximadamente R$ 12 mil, no
ProUni ele é de apenas R$ 418. Ou seja:
o custo de apenas um aluno matriculado
em uma instituição pública eqüivale a 29
alunos matriculados pelo ProUni.

A ampliação do ProUni é um pleito
do Fórum das Entidades Representati-

vas do Ensino Superior Particular, do
qual o Semesp faz parte. A entidade
propôs recentemente ao MEC que
os critérios de ingresso no programa
passassem a levar em consideração a
renda, e não a origem do aluno, oriundo
da rede pública ou particular, podendo
permitir também a participação de alu-
nos de cursos de pós-graduação, lato
sensu e stricto sensu.Atualmente, o sis-
tema de concessão de bolsas é dirigido
apenas aos estudantes do ensino médio
da rede pública ou da rede particular
na condição de bolsistas integrais, com
renda per capita familiar máxima de
três salários mínimos.

Para o aluno, o ProUni é a ferramenta
de financiamento estudantil mais van-
tajosa, porque ele ganha uma bolsa de
estudos parcial ou integral paga pelo
governo e, ao contrário dos sistemas de
financiamento, não precisa assumir uma
dívida. Por isso, também foi solicitado
ao presidente Lula o aprimoramento
do programa, com a implantação de
uma política de assistência que seja
capaz de evitar a evasão, dar direito à
transferência e incentivar a inserção no
mercado de trabalho.

A universalização da educação su-
perior só será possível quando o governo
federal evoluir na sistemática de financia-
mento do ensino superior oferecido pela
iniciativa privada. E o setor particular
está aberto a colaborar e a trabalhar em
parceria para atingir esse objetivo. •

Hermes Figueiredo é presidente do Semesp
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