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Efeitos

A tendência de reajus-
te no valor das men-
salidades dos cursos
universitários já es-

tá sendo observada pelos estu-

dantes. O valor médio de R$ 538
do preço de uma mensalidade
em 2012 é praticamente o mes-
mo que o estudante de Jornalis-
mo Bruno Raphael de Oliveira,

de 21 anos, pagava em seu curso
em 2009. “Comecei o curso há
três anos pagando R$ 500. Ago-
ra, a mensalidade do último se-
mestre, em que quase não tenho
mais aula, custa R$ 996.”

Oliveira não está vinculado a
nenhum programa de crédito es-
tudantil nem é bolsista do ProU-
ni. Assim, ele sente direto no bol-
so os reflexos doaumento no pre-
ço das mensalidades. “O meu pai
é quem acaba me ajudando a pa-
gar”, conta o estudante.

Para Oliveira, é difícil enten-
der a lógica do aumento de pre-
ços das mensalidades de seu cur-
so, um dos 20 mais procurados
pelos estudantes, segundo levan-
tamento do Sindicato das Entida-
des Mantenedoras de Estabeleci-
mentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (Semesp).

“É muito estranha essa evolu-
ção. Frequento a faculdade uma
vez por semana, tenho menos au-
las, menos professores. Não têm
muito sentido esses aumentos.”

No semestre anterior, o va-
lor da mensalidade era de R$
900 e Oliveira estava matricu-
lado em quatro disciplinas.
Agora, ele está cursando ape-
nas a disciplina do trabalho de
conclusão de curso (TCC).
“Antes eu tinha quatro profes-
sores, agora apenas um para
me orientar no TCC”, diz.

Orçamento. Para o estudan-
te de Direito João Paulo Oli-
veira, de 22 anos, o valor da
mensalidade pago hoje está
“extremamente” fora da base
de mercado. “Em 2009, paga-
va R$ 1,4 mil, agora a mensali-
dade custa R$ 1,7 mil”, fala.

Estudante do 8.º período,
ele recebe do estágio o valor
de R$ 450. “Acabo não utili-
zando esse dinheiro para pa-
gar a faculdade. Minha famí-
lia, felizmente, tem uma base
para bancar o curso.”

Enquanto os dois jovens
questionam a evolução do va-
lor da mensalidade do seu cur-
so, ano após ano, a estudante
do 10.º semestre de Direito,
Fernanda Maia, de 23 anos,
diz que não sentiu muita dife-
rença na evolução do preço da
matrícula desde 2008.

No início do curso, ela paga-
va cerca de R$ 1 mil pela men-
salidade e atualmente o valor
é R$ 1,3 mil. “Querendo ou
não, R$ 1 mil não é nenhuma
fortuna.” Mas ela critica a con-
cessão de bolsas do ProUni pa-
ra alunos que podem pagar.
“Já soube de um caso desse,
houve até o cancelamento da
bolsa”, diz. / D.L. ; COLABOROU
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A Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) e a estatal Eletro-
bras formalizaram ontem a doa-
ção de 9 mil bolsas ao Ciência
sem Fronteiras, programa do go-
verno federal para a formação de
pesquisadores. O investimento
total do contrato assinado com
as agências de fomento federais
ultrapassa os R$ 440 milhões.

No acordo de cooperação cien-

tífica firmado com a Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pes-
soal do Nível Superior (Capes) e
o Conselho Nacional de Desen-
volvimentoCientífico e Tecnoló-
gico (CNPq), o setor bancário as-
segurou a doação de 6,5 mil bol-
sas.

A contribuição da Febraban, a
ser liberada ao logo dos próxi-
mos quatro anos, ultrapassa R$

365 milhões. O primeiro desem-
bolso de recursos, correspon-
dente a 10% do total, vai ser feito
na terça-feira.

“É a maior contribuição de um
patrocinador privado ao setor”,
afirma o presidente da entidade,
Murilo Portugal.

Nos instrumentos assinados
pela Eletrobras com a Capes e
CNPq, foram repassadas 2,5 mil

bolsas, totalizando mais de R$ 75
milhões.

Nesse acordo, a maioria das
bolsas a serem concedidas pelo
programa, via chamada pública
coordenada pela Capes, por
exemplo, vai para a modalidade
de graduação sanduíche. São cer-
ca de 75% de um total de 1,1 mil
bolsas. Também serão realiza-
das chamadas específicas. “Que-

remos incentivar a formação de
profissionais nas quatro áreas da
engenharia limpa: termelétrica,
eólica, hidrelétrica e painéis”,
diz o diretor de administração da
Eletrobras, Miguel Colasuonno.

Presente na solenidade, o mi-
nistro da Educação, Aloizio Mer-
cadante, destacou os números
do programa e enfatizou a impor-
tância da educação no cenário
mundial de competitividade.

“O Brasil precisa de mais edu-
cação, ciência, tecnologia e ino-
vação.”

Até 2015, o governo espera al-
cançar a meta do programa de
conceder 101 mil bolsas, sendo
26 mil oferecidas por empresas
parceiras e da iniciativa privada.

“Já existem dez empresas par-
ceiras no momento que já assina-
ram um contrato de adesão”, diz
o presidente da Capes, Jorge Al-
meida Guimarães. Petrobrás, Va-
le, Hyundai são algumas delas.

Hoje o Ciência sem Fronteiras
beneficia mais de 14 mil bolsis-
tas, segundo dados registrados
no site do programa. / D.L.

Leia. Cientistas se aproximam
do computador quântico

estadão.com.br/ciencia

● De acordo com um outro estu-
do, o Mapa do Ensino Superior,
produzido pelo Sindicato das Enti-
dades de Estabelecimentos de
Ensino Superior no Estado de
São Paulo (Semesp), Administra-
ção e Direito são os cursos uni-
versitários mais procurados pe-
los alunos da rede particular.

São justamente esses cursos

mais procurados que sofreriam
um reajuste de preços mais dife-
renciados, acima dessa média,
afirma Madalena Guasco, coorde-
nadora-geral da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino
(Contee).

“A gente vem acompanhando
um reajuste de mensalidades
bem acima da inflação. Os pa-
trões focam o aumento de pre-
ços em cursos mais concorri-
dos”, diz Madalena.

Ainda de acordo com ela, o
aumento nas mensalidades re-

passado aos estudantes não é
revertido para os professores
nem para os técnicos que traba-
lham nessas instituições.

Uma posição semelhante é
defendida pela União Nacional
dos Estudantes (UNE). Para o
diretor de Universidades Pagas
da entidade, Bruno Júlio, não
existe uma justificativa “plausí-
vel” para os reajustes.

“Os aumentos dos preços não
refletem em mais qualidade. A
educação não pode ser tratada
como produto”, afirma o repre-
sentante estudantil. / D.L.

Ciência sem Fronteiras ganha 9 mil bolsas

Mordida no orçamento. Bruno Raphael de Oliveira, que cursa Jornalismo, viu mensalidade quase dobrar em 4 anos

REAJUSTE REFLETE
NO BOLSO DE ALUNOS
Estudantes reclamam do avanço dos preços

Preço médio da mensalidade de cursos
superiores volta a subir após 11 anos
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Administração e
Direito, mais visados,
aumentariam mais

estadão.com.br

Davi Lira

Depois de 11 anos em queda
contínua, o preço médio das
mensalidades nas faculdades
privadas no País deixou de
cair. De 2000 para 2010, o valor
de referência passou de R$ 665
para R$ 482, uma redução de
27,5%. Com o cenário de reto-
mada dos preços, consolidado
agora em 2012, o reajuste das
mensalidades já atingiu 7,5%
em relação ao ano passado.

Mais oferta de crédito estu-
dantil, ajuste de preços e previ-
são de aumento da demanda es-
tão entre as principais causas.
Mas, para os próximos dois
anos, os reajustes não devem al-
cançar fortes aumentos reais.

Os dados fazem parte do docu-
mento Análise Setorial do Ensino
Superior Privado, produzido pe-
la consultoria Hoper Educação.
Para definir esses valores foram
consultados quase 16 mil cursos.
“Pesquisamos o preço de merca-
do de cursos de graduação pre-
sencial e chegamos a valores de
referência que incluem cursos
de faculdades de massa e de insti-
tuições premium”, afirma o coor-
denador da Hoper, Paulo Presse.

Em 2010, o mercado chegou
ao patamar mais baixo de valo-
res de mensalidades dos últimos
anos, diz o analista da Hoper Ale-
xandre Nonato. O aumento da
concorrência e o crescimento
“eufórico” das matrículas desde
a década de 1990 estão entre fato-
res que justificam essa situação.

“Valores mais baixos que es-
ses inviabilizariam a sustentabi-
lidade financeira das institui-
ções”, afirma Nonato. Ele aler-
ta, no entanto, que essa realida-
de generalizada pode ter um
contexto específico em determi-
nadas cidades e regiões.

Analisando o comportamen-
to das mensalidades nos dife-
rentes Estados, é possível com-
provar essa heterogeneidade e
ver que a reversão do quadro
foi puxado pelas Regiões Sudes-
te, Sul e Centro-Oeste (mais in-
formações nesta página).

Enquanto houve forte aumen-
to das mensalidades de 2011 pa-
ra 2012 em Mato Grosso do Sul
(30,6%) e no Rio (14,2%), no To-
cantins e na Paraíba houve que-
da. A evolução das mensalida-
des nos 92 cursos do Grupo
Anhanguera Educacional, um
dos maiores do País, é um exem-
plo. O valor médio saltou de R$
278 para R$ 317, aumento de
quase 14%, mas ainda inferior
às médias nacional e estadual
(R$ 538). Grupos consolidados
como esse são capazes de ofere-
cer mensalidades mais baixas,
diz o estudo.

Causas. Os consultores dizem
que a retomada de preços é im-
pulsionada por três causas em
especial. O aquecimento da eco-
nomia após 2010 é uma delas. A
pequena retomada no cresci-
mento da demanda dos alunos
ingressantes, projetada entre
3% a 7%, nos próximos cinco
anos é outra. Mais bolsas do
Programa Universidade para
Todos (ProUni) e contratos do

Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies) seriam outros ele-
mentos que justificam parte
desse cenário.

“Com os créditos estudantis
se aumenta a demanda e com
mais matrículas os preços das
mensalidades tendem a aumen-
tar. É a lei geral da economia”,
diz o coordenador do Centro
de Políticas Públicas do Insper,
Naércio Menezes Filho.

“Hoje temos 326 mil contra-
tos formalizados. A previsão é
fecharmos 2012 com 400 mil
contratos”, diz o diretor de ges-
tão de fundos e benefícios do

Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE),
Antônio Corrêa Neto. Segundo
ele, o Fies contribui para dimi-
nuir a inadimplência e o núme-
ro de vagas ociosas das institui-
ções privadas.

Ele diz que os alunos que ade-
rem ao Fies tendem a escolher
cursos mais concorridos, geral-
mente mais caros. “O ticket mé-
dio do Fies é de R$ 658, porque
o estudante escolhe o melhor
curso”, afirma Corrêa Neto.

Desde que o FNDE passou a
ser o agente operador do Fies, a
partir de 2010, houve mudan-

ças como redução dos juros, au-
mento do prazo de carência e
de amortização. Em 2010, ape-
nas 75 mil contratos foram fir-
mados, diante da previsão dos
atuais 400 mil até o fim do ano.

Além do Fies, o ProUni (que
desde 2005 só aumenta a oferta
de bolsas) e o crédito privado
aos alunos contribuem para a
maior demanda. Programas de
crédito universitário privados
estão disponíveis para alunos
de cerca de 300 instituições, de
vários Estados. São mais de 30
mil alunos beneficiados. /

COLABOROU GUSTAVO FOSTER

Educação. Segundo consultoria, aumento da demanda – com mais crédito estudantil e bolsas do ProUni –, além da busca crescente
por cursos melhores e mais caros, explica o fenômeno; neste ano, reajuste médio é de 7,5%, puxado pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste

� Valores médios no ensino superior privado

PREÇOS DAS MENSALIDADES
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A22.




