
Quase 75% dos universitários brasileiros estudam em instituições privadas   

Segundo Censo da Educação Superior, há quase 1,5 milhão de vagas ociosas. 

Em 2008, havia 5.080.056 alunos matriculados em cursos superiores no Brasil, 4,1% a mais 
do que em 2007. O setor privado ainda responde pela maior parte das matrículas: 74,9% dos 
alunos estão em cursos particulares, enquanto 25,1% estudam em instituições públicas. 

No ano passado, 1.936.078 alunos ingressaram no ensino superior, 8,5% a mais do que o 
registrado em 2007. As informações são do Censo da Educação Superior de 2008, divulgado 
hoje (27) pelo Ministério da Educação (MEC). De 2007 para 2008, foram criados 1,2 mil 
cursos, um aumento de 5,2%. 

As instituições privadas também respondem pela maioria dos cursos: 17 mil, de um total de 24 
mil. No entanto, o material divulgado pelo MEC destaca que o maior crescimento relativo foi 
nas instituições federais, que apresentaram um aumento de 6,8% no número de cursos na 
passagem de 2007 para 2008. 

Das 2.252 instituições de ensino superior em funcionamento no país no ano passado, 90% 
eram particulares e 10% públicas, incluindo universidades federais, municipais e estaduais. 

1,5 milhão de vagas ociosas 

O crescimento do número de matrículas no ensino superior entre 2007 e 2008 não 
acompanhou a expansão das vagas. Em todo o país, foram registradas 1.479.318 vagas não 
preenchidas de acordo com informações do Censo da Educação Superior. 

As instituições privadas respondem por 98% dessas vagas. Entre 2007 e 2008, o aumento de 
vagas ociosas foi de 10%. Apesar de alto, ainda é menor do que o registrado no período 
anterior, de 13%. O relatório aponta que é preciso analisar as razões para um número tão 
grande de vagas desocupadas, pois "a oferta deve refletir a capacidade instalada do setor para 
atender à demanda por cursos de graduação". 

Outro dado apresentado pelo censo é o índice de conclusão de curso. Pouco mais da metade 
dos estudantes (57,3%) conseguiu se formar. A taxa de conclusão foi calculada pela razão 
entre o número de concluintes de 2008 e os ingressantes de 2005. 

As menores taxas de conclusão registradas em 2008 são de instituições privadas: 55,3%. 
Entre as públicas o índice é de 65%, chegando a 67% na rede federal. 

Matrículas em cursos de educação a distância quase dobram em um ano 

As matrículas em cursos superiores de educação a distância cresceram 96,9% de 2007 a 2008. 
Ao todo, são 727.961 universitários que optaram pelo ensino superior não presencial. No ano 
passado, 115 instituições ofereceram cursos dessa modalidade - 18 a mais do que em 2007. 

As matrículas da educação a distância já correspondem a 14% da oferta de ensino superior no 
país. O número também registrou aumento (58,6%), bem como as vagas ofertadas nessa 
modalidade (10,3%). 

A educação a distância registrou um aumento expressivo nos últimos anos. De 2003 para 
2005, o número de vagas oferecidas cresceu 70 vezes. A cada ano, a quantidade de alunos 
que ingressam em cursos desse tipo cresce sempre mais do que 40%, tendo aumento 407% 
de 2004 para 2005. 



Assim como na educação presencial, o setor privado responde pela maior parte dos alunos. Em 
2008, mais de 60% dos alunos estudam em cursos particulares - 448.973 entre os 727.961 
totais. 
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