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Rumo ao BNDES
Instituições poderão encaminhar pedido de apoio financeiro a partir de
outubro. Saiba como se preparar para obter o financiamento do banco

Vinícius Gorgulho

Ehora de se preparar. O Minis-
tério da Educação e o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)

trabalham no alinhamento operacional
que definirá os fluxos e funcionamento
do Programa de Melhoria do Ensino
das Instituições de Educação Superior
(Programa IES). O início do recebi-
mento dos projetos de apoio financeiro
para instituições de ensino superior está
previsto para outubro de 2009, segundo
estimativa da secretária da Educação
Superior (Sesu) do MEC, Maria Paula
Dallari. A nova linha de financiamento
do BNDES, que deverá ser contratada
indiretamente por meio de agente
financeiro (banco credenciado),
contará com prazos de paga-
mento maiores e juros inferiores
aos praticados pelo mercado e
destina-se a instituições com

bom desempenho acadêmico. "As ins-
tituições interessadas já podem procurar
seus respectivos agentes financeiros,
demonstrando interesse no programa",
recomenda a chefe do Departamento de
Operações Sociais do BNDES, Marcelle
da Silva Rocha e Cunha.

A instituição de ensino superior
interessada deverá inicialmente buscar
um agente financeiro credenciado pelo
BNDES disposto a contratar a operação
e encaminhar o projeto acadêmico ao
MEC, conforme instruções da Sesu.

O Ministério fará a análise dos proje-
tos de apoio ou de otimização operacio-
nal -no caso de reestruturação financeira

- apresentados pelas instituições,
atestando o preenchimento das con-
dições acadêmicas de elegibilidade

estabelecidas e a conformidade da
proposta com os pré-requisitos
estabelecidos no Programa.

Após análise, o MEC deverá co-
municar ao BNDES e à instituição
proponente a conformidade ou não do
pleito e, caso necessário, detalhará os
indicadores de melhoria da qualidade do
ensino, com suas respectivas metas.

Após aprovada a candidatura pelo
MEC, a instituição deverá providen-
ciar, em conjunto com seu banco, os
documentos requeridos pelo BNDES. O
banco encaminhará ao BNDES o pedido
de financiamento, mantendo as caracte-
rísticas do projeto aprovado no MEC e
acompanhado de cópia do documento
que comprove o enquadramento pelos
critérios do Ministério.

A avaliação das solicitações de fi-
nanciamento apresentadas pelos bancos
ficará a cargo das áreas de Operações
Indiretas ou de Inclusão Social do
BNDES, conforme o valor de
cada operação.



Após aprovado pelo BNDES, o
financiamento deverá ser contratado
entre a instituição" e o agente finan-
ceiro, que responderá pelo encami-
nhamento ao BNDES dos pedidos de
liberação de recursos.

Posteriormente, caberá ao MEC
acompanhar o desempenho acadêmi-
co da instituição contemplada com o
financiamento. O MEC também fica
encarregado de comunicar ao BNDES,
banco e instituição o resultado da ava-
liação relativa ao cumprimento da meta
de desempenho baseada nos indicadores
de melhoria da qualidade do ensino
estabelecidos em contrato.

O contrato é passível de ter seu
vencimento antecipado a qualquer mo-
mento por intermédio de comunicado
do MEC ao BNDES e ao banco inter-
mediário, informando a desvinculação
da instituição do ProUni.

A admissão da instituição dependerá
de pré-requisitos estabelecidos pelo
ministério. A instituição deverá ter
projeto institucional aprovado pelo
MEC, em conformidade com o Plano
de Desenvolvimento Institucional
(PDI) e demais dados que integrem
o processo de credenciamento ou
recredenciamento. Isso significa que,
a princípio, o financiamento é vincu-
lado burocraticamente à escola e não
necessariamente à mantenedora, o que
permitirá a participação de institui-
ções bem avaliadas que integram uma
mesma organização que tenha também
cursos com avaliação insuficiente.

Para instituições privadas, é con-
dicional haver aderido ao último
processo seletivo do Fundo de Finan-
ciamento ao Estudante do Ensino Su-
perior (Fies) vigente na data de envio
do projeto ao MEC. As particulares

também deverão integrar o Programa
Universidade para Todos (ProUni) du-
rante todo o prazo do financiamento.

O bom desempenho da instituição no
Sistema Nacional de Avaliação da Edu-
cação Superior (Sinaes) é determinante
para obter o benefício. Nesse caso, três
critérios principais serão considerados. É
preciso terno mínimo 70% dos cursos de
graduação com Conceito de Curso igual
ou superior a 3 sobre o total de cursos
avaliados. Na ausência do Conceito de
Curso, deve ser utilizado o Conceito Pre-
liminar de Curso (CPC). Na falta deste
último, será considerado o Exame Nacio-
nal de Desempenho de Estudantes.

É também obrigatório ter Conceito
Institucional (Cl) igual ou maior que 3.
Na ausência do indicador, será considera-
do o Conceito do índice Geral de Cursos
de Graduação (IGC). Outro indicador de
corte é ter no mínimo de 60% dos cursos
reconhecidos pelo MEC ou pelo órgão
competente do sistema estadual.

A dotação orçamentária total do
fundo é de até R$ l bilhão. Segundo
o BNDES, não há piso ou teto para o
financiamento em termos absolutos.

Segundo Maria Paula Dallari, graças
a um processo de melhoria do banco de
dados do Ministério, há uma expectativa
de reduzir o tempo de avaliação dos pro-
cessos. "Haverá um processo novo, com
a menor carga burocrática possível. Com
mudanças no banco de dados, pretende-
mos eliminar retrabalho e utilizar dados
já apresentados", aposta a secretária.

A chefe do Departamento de Opera-
ções Sociais do BNDES, entretanto, é
mais cética com relação à presteza dos
processos. "O objetivo do programa
não é o de alterar fluxo operacional,
mas sim atender à demanda das ins-
tituições por uma linha de financia-
mento em condições competitivas, que
venha a permitir que elas efetivamente
possam melhorar sua qualidade de en-
sino. Não há como determinar o prazo
para liberação dos recursos específico
de cada operação." •
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