
Qualidade do ensino será requisito para obtenção do Fies 

 

A qualidade do ensino das universidades será requisito para que para que os cursos de pós-

graduação particulares e de ensino à distância possam ser financiados pelo Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies). A declaração sobre as novas medidas foi feita por José 

Henrique Paim, responsável pela Secretaria Executiva do Ministério da Educação (MEC), na 

quinta-feira, dia 6, no 6º Congresso de Educação Superior Particular, que acontece em Foz do 

Iguaçu e vai até este sábado, dia 8. 

 

Através do Fies, estudantes matriculados em cursos de nível superior particulares e que sejam 

avaliados positivamente pelo Ministério da Educação, conseguem financiar seu estudo. O Fies 

oferece até 100% de cobertura sobre o valor da mensalidade, com juros na faixa de 3,4% ao 

ano. Além disso, o aluno tem 18 após sua formatura para começar a pagar o financiamento. 

 

Em maio, o ministro Aloizio Mercadante, da Educação, afirmou que o MEC está estudando a 

liberação de financiamento para os cursos de pós-graduação e de graduação à distância. As 

universidades particulares, por sua vez, cobram que essa liberação aconteça o quanto antes. 

 

Paim falou que o MEC ainda não tem data prevista para que o financiamento beneficie quem 

estuda à distância, mas garantiu que o MEC priorizará o financiamento para os cursos de pós-

graduação. Ele adiantou ainda que o requisito básico para que o financiamento seja concedido 

é a qualidade de ensino e que cursos que não possuem qualidade não serão atendidos. 

 

Qualidade ainda é baixa 

 

O Censo do Ensino Superior realizado em 2011 mostrou que 88% das instituições que 

oferecem ensino são particulares. Mas, se o número é alto, em relação às instituições públicas, 

a qualidade da maioria em bem inferior. 

 

Sólon Caldas, assessor do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular, 

as faculdades privadas estão investindo bastante para que a qualidade do ensino aumente. Os 

investimentos estão sendo feitos em tecnologia e em plataformas que são diferenciadas. O 

Censo da Educação Superior também mostrou que a maior parte dos cursos de graduação – 

55% – é na modalidade à distância. 

 

Mas, mas preocupação com a qualidade da educação não é apenas do governo. Daniel Cara, 

que coordena a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, aponta que, no entendimento do 

grupo, a educação à distância normalmente tem sido usada como forma apenas de aumentar o 

número de matrículas realizadas, e que normalmente possuem qualidade baixa. Na opinião 

dele, o MEC precisará ter rigor para que o financiamento não seja liberado para cursos com 

qualidade baixa. 

 

Fonte: NOTÍCIASbr [Portal]. Disponível em: 

<http://www.noticiasbr.com.br/qualidade-do-ensino-sera-requisito-para-obtencao-

do-fies-108530.html>. Acesso em: 12 jun. 2013.  
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