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Fonte: Ministério da Educação (MEC). * Número aproximado 2011; ** Todos os mais de 90 cursos de engenharia agregados.

Mais “humano”, menos “exato”
Bolsas do Prouni seguem lógica dos campeões de matrícula; não dos cursos estratégicos ao progresso do país 
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Educação Teto da renda familiar per capita para
obter a bolsa de estudos subiria para três mínimos

MEC quer ampliar
faixa de renda para
acesso ao Prouni
Luciano Máximo
De São Paulo

O Ministério da Educação
(MEC) prepara, ainda para este
ano, duas grandes mudanças em
uma das principais políticas so-
ciais do governo federal, o Pro-
grama Universidade para Todos
(Prouni), que deu bolsas de estu-
do custeadas por incentivos fis-
cais para mais de 1 milhão de jo-
vens de baixa renda em faculda-
des particulares desde 2005.

A primeira delas é elevar o cri-
tério de renda do Prouni para in-
cluir mais estudantes no ensino
superior. A outra é criar mecanis-
mos para aumentar a oferta de
bolsas em cursos estratégicos pa-
ra o desenvolvimento econômi-
co do país e diminuir a concen-
tração em programas da área de
humanas, que responde por 65%
das bolsas do Prouni. Os cursos
de exatas e tecnologia, como en-
genharia e ciências da computa-
ção, somam somente 18% e os de
saúde (medicina e enfermagem),
têm 17% das bolsas.

De acordo com a lei 11.096, de
2005, as bolsas integrais do pro-
grama são reservadas para brasi-
leiros com renda familiar mensal

per capita de um salário mínimo
e meio. Em julho, o MEC apresen-
tará ao Ministério da Fazenda e à
Casa Civil projeto para dobrar es-
se teto, beneficiando jovens de
famílias com renda mensal per
capita um pouco maior, de até
três mínimos, disse ao Va l o r o se-
cretário de regulação do ensino
superior do MEC, Jorge Messias.

Segundo ele, a mudança não
significa flexibilização do Prouni,
“mas uma necessidade de ajuste,
porque o programa tem uma le-
gislação de 2005, que refletiu a
realidade socioeconômica da
é p o c a”. Ao longo do governo Lu-
la, e agora no governo Dilma,
mais de 30 milhões de pessoas fo-
ram para a classe média, o que
exige mudanças na regra do pro-
grama, explica Messias.

“É uma discussão bem adian-
tada e prioritária dentro do MEC,
estamos estudando os cenários
de perspectivas de acesso ao ensi-
no superior e de crescimento da
renda da população. A alteração
estará no intervalo entre um salá-
rio mínimo e meio e três míni-
mos”, afirma o secretário.

Dados do Censo 2010, do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), mostram que

8,1% das famílias brasileiras têm
rendimento per capita mensal
entre dois e três salários míni-
mos, o que significa um novo pú-
blico potencial para o Prouni de
mais de 4,6 milhões de famílias.

O dirigente do MEC prefere não
falar sobre o impacto para os co-
fres públicos nem sobre a quanti-
dade de beneficiados que a medi-
da poderá gerar, mas conta que a
ampliação do teto de renda para
acesso ao Prouni não é uma ação
isolada. Faz parte de um conjunto
de políticas para aumentar o aces-
so ao ensino superior no Brasil —
público e privado.

Entre essas medidas, Messias ci-
ta a recente criação de 2.415 vagas
de medicina em universidades fe-
derais, a atual discussão no Con-
gresso sobre a transformação de
R$ 15 bilhões em dívidas tributá-
rias — de faculdades particulares
com o governo federal — em até
500 mil bolsas do Prouni e a meta
do Plano Nacional de Educação
(PNE) de elevar a proporção de
matrículas entre jovens de 18 a 24
anos para 33% — hoje, a taxa está
em torno de 15% dessa faixa.

O secretário também fez ques-
tão de afirmar que o governo não
cogita flexibilizar nenhum dos ou-

tros critérios de acesso ao Prouni.
Para conseguir uma bolsa do pro-
grama, o candidato precisa, além
de estar dentro da faixa de renda
exigida, ter feito os três anos do en-
sino médio em escola pública — ou

ter sido bolsista integral em colé-
gio particular —, atingir média
igual ou superior a 400 pontos no
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) ou ser deficiente físico.

“O Enem é um critério fixo do

Prouni e está alinhado a todas as
nossas políticas, não vamos abrir
mão dele como regra de acesso.
Também não pensamos em mexer
nos critérios escola pública e defi-
ciência física”, reitera Messias.

Medida do governo atende
reivindicação do setor
privado de ensino superior
De São Paulo

Ao decidir ampliar o critério
de renda per capita familiar de
um salário mínimo e meio para
três mínimos como condição de
acesso ao Programa Universida-
de para Todos (Prouni), o Minis-
tério da Educação (MEC) acata
demanda antiga da indústria pri-
vada do ensino superior.

O setor, que atualmente ofere-
ce 510 mil bolsas do programa
em troca de mais de R$ 700 mi-
lhões em isenções fiscais — IRPJ,
CSLL e PIS/Cofins —, vai ajudar o
governo federal a criar dezenas
de milhares de novas vagas uni-
versitárias e, na esteira, aumentar
a carteira de alunos “prounistas”
das faculdades particulares sig-
natárias da política educacional.

O Va l o r conversou com exe-
cutivos de grandes grupos uni-
versitários privados. Todos elo-
giam o programa, mas dizem
que o Prouni precisa ter o crité-
rio de acesso via renda revisado
para se adequar ao novo mo-
mento socioeconômico do país,
marcado por forte aumento de
renda das classes D e E. Alguns
deles defendem a abertura do
programa para candidatos com
média inferior a 400 pontos no
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) e oriundos de colé-
gios particulares.

“O limite de renda [do Prouni]
é muito baixo. A renda média do
brasileiro subiu, o salário míni-
mo subiu, mas o Prouni não. Um
aluno que, em algum momento,
cursou escola particular não po-
de acessar o Prouni. Isso é injusto,
pode deixar [o aluno] no limbo,
poderia ser afrouxado”, sugere
Rogério Melzi, presidente do
Grupo Estácio, instituição de en-
sino com quase 280 mil alunos —
12 mil bolsistas do Prouni.

O secretário de regulação do
ensino superior do MEC, Jorge
Messias, disse que as demandas
do setor privado “são sérias” e
têm merecido “reflexão impor-
t a n t e” por parte do ministério.
Mas reiterou que os critérios do
Prouni ligados ao Enem e à ori-
gem do candidato no ensino mé-
dio da escola pública não serão
alterados. Além disso, reforçou,
mudanças dependerão de apro-
vação de outras áreas do gover-

no, além de serem submetidas a
audiências públicas.

Na opinião de Ângela Soligo,
professora da Faculdade de Edu-
cação da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), as insti-
tuições particulares fazem forte
lobby sobre o governo para am-
pliar cada vez mais a base de alu-
nos prounistas, que “nunca serão
inadimplentes”, observa ela.

O último estudo sobre inadim-
plência no mercado universitá-
rio brasileiro, referente a 2010,
feito pelo Sindicato das Entida-
des Mantenedoras de Estabeleci-
mentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (Semesp),
mostra que o setor amargou taxa
nacional de calote de 9,6%, ante
inadimplência total de 5,7% dos
demais setores da economia, de
acordo com informações coleta-
das pelo Banco Central . No docu-
mento do Semesp, o patamar de
inadimplência do setor é consi-
derado “c r í t i c o”.

A professora avalia que, por
ser bem avaliado graças ao cum-
primento do objetivo de incluir
jovens de baixa renda, que não
teriam condições de chegar ao
ensino superior, o Prouni virou
uma política pública que fo-
menta a iniciativa privada. “A
inadimplência é um problema
gravíssimo para as faculdades
particulares, então é lógico que
elas estejam interessadas no alu-
no Prouni, que não é inadim-
plente e está garantido pela bol-
s a”, diz Ângela.

O diretor-executivo do Se-
mesp, Rodrigo Capelato, argu-
menta que, sem o Prouni, sairia
muito mais caro para o governo
criar novas vagas em universida-
des públicas. Segundo ele, o go-
verno gastaria 15 vezes mais por
um matrícula federal do que o
valor que abre mão com a renún-
cia fiscal do programa de bolsas.

“Um milhão de pessoas chega-
ram ao ensino superior em sete
anos. Se fizermos as contas de
quanto a União deixou de arreca-
dar e de quanto gasta com um
aluno no sistema federal, a dife-
rença é enorme”, diz Capelato. “O
custo do Prouni é de aproxima-
damente R$ 1 mil por pessoa por
ano, enquanto o gasto anual com
um aluno de universidade públi-
ca é de R$ 15 mil.” (LM)

Exatas ficam com apenas 18% das bolsas
De São Paulo

Em 2005, quando o Programa
Universidade para Todos (Prouni)
foi criado, na gestão do ministro
da Educação Tarso Genro, o princi-
pal objetivo era facilitar uma in-
clusão massiva de jovens de baixa
renda no ensino superior. Em sete
anos foram concedidas mais de 1
milhão de bolsas em faculdades
particulares. Essa ideia ainda é o
norte, mas o governo quer renovar
a política, tornar o acesso mais cri-
terioso, com alguma prioridade a
cursos estratégicos para o desen-
volvimento econômico do país.

Embora se trate de uma política
pública elogiada internacional-
mente e consolidada na agenda do
governo federal, o Prouni dá a im-
pressão de estar deslocado das
reais necessidades brasileiras de
mão de obra. Insiste em se manter
atrelado a cursos campeões de au-
diência, como administração, di-
reito e pedagogia, enquanto o Bra-
sil importa profissionais de enge-
nharia, tecnologia, infraestrutura.

As bolsas na área de exatas e tec-
nologia, prioridade do governo no
programa de intercâmbio Ciência
sem Fronteiras, representam ape-
nas 18% do total das 510 mil bolsas
em uso hoje pelo Prouni. A área de
humanas responde por 65% delas.
De acordo com levantamento feito
pelo MEC a pedido do Va l o r | , são
85 mil bolsas para estudantes de
administração e menos de 50 para
alunos de engenharia de teleco-
municações. O exemplo é extremo,
uma vez que, pelas regras atuais do
Prouni, as bolsas são distribuídas
automaticamente, de acordo com
a demanda de cada curso, mas a
distorção é uma questão que preo-
cupa especialistas e formuladores
de políticas educacionais.

O secretário de Regulação do
Ensino Superior do MEC, Jorge
Messias, reconhece a deficiência e
explica que o Prouni acaba refle-
tindo distorção do sistema univer-
sitário brasileiro. “Mais de 40% das
matrículas se concentram nas
ciências humanas. Dentro do
Prouni temos estabelecido que as
instituições devem oferecer vagas
em todos os cursos, não há direcio-
namento de nossa parte para ne-
nhum curso”, argumenta.

Diante desse quadro, Messias re-
vela que o Prouni também deverá
sofrer alterações quanto ao dire-
cionamento das bolsas. Mudanças,
diz, serão feitas no longo prazo,
dentro de uma política regulatória
que dê prioridade à qualidade dos

programas acadêmicos. “O MEC
tem estimulado a expansão sus-
tentada de cursos. Recentemente
foi a área de medicina. Vamos di-
vulgar em julho programa especí-
fico para as engenharias. É preciso
uma distribuição de vagas mais fo-
cada no desenvolvimento e nas po-
líticas públicas que indiquem ne-
c e s s i d a d e”, diz Messias.

Em relação à necessidade de
atender ao setor público, o obje-
tivo inicial é oferecer mais bolsas
para a formação de um maior
número de profissionais para
melhorar a cobertura de saúde
no país. Medicina e enfermagem
terão prioridade. O primeiro re-
presenta apenas 0,95% do total
de bolsas ativas do Prouni, com
4.783 alunos “prounistas”.

Em 2008, o mineiro de Três Pon-
tas Tales Francisco Gonçalves, de

27 anos, brigou por uma das sete
vagas do Prouni no curso de medi-
cina da Estácio de Sá, no Rio de Ja-
neiro. Antes de ser aprovado, pas-
sou pelo menos três anos estudan-
do para tirar uma boa nota no Exa-
me Nacional do Ensino Médio
(Enem). Como precisava ajudar
em casa, conciliou os estudos com
o trabalho. Até se mudar para o
Rio, a jornada foi longa. Foi serven-
te de pedreiro, lavrador de café,
carteiro e funcionário da fábrica
de brinquedos Estrela.

Só pensou mesmo em tentar a
universidade quando soube do
programa de bolsas do governo fe-
deral. “Desde criança gosto de ler.
Meu pai, que é pedreiro, terminou
a oitava série, minha mãe, que é
merendeira, só foi terminar o giná-
sio depois de velha. No interior
não temos muita informação, en-

trar na faculdade é um sonho dis-
tante. Comecei a me informar so-
bre vestibular quando comprei
um computador”, lembra Tales,
que está no quarto ano de medici-
na e se orgulha em vestir o jaleco
de doutor para as aulas práticas.

Tales mora em uma pensão na
região central do Rio, que paga
com a ajuda dos pais e um auxílio
da universidade de R$ 300. Atual-
mente, ele só estuda e não vê a hora
de voltar a trabalhar. Já está decidi-
do a retornar a Três Pontas e exer-
cer a medicina por lá. “No meio do
ano começo a estagiar e a residên-
cia é no ano que vem. O ritmo de
estudo é muito puxado, não dá pa-
ra trabalhar nem aproveitar muito
as coisas no Rio. Não posso com-
prometer as notas. Se for reprova-
do em mais de duas matérias, per-
co a bolsa.” (LM)

BEL PEDROSA/VALOR

Antes de se tornar bolsista de medicina do Prouni, o mineiro Tales Francisco Gonçalves foi carteiro e lavrador de café

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30  jun.  e 1 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




