
Total de bolsas concedidas cresce 125% em 8
anos,masqualidadedoscursosdeixaadesejar

ProUni: acesso
traz desafios

Victor Vieira

O número de bolsas
ofertadas anual-
mente pelo Pro-
grama Universi-
dade para To-
dos (ProUni)
cresceu 125%
desde sua cria-
ção, há oito anos.
De 2005 a 2013, o
total de bolsas anuais
– concedidas para alunos
pobres em instituições parti-
culares – saltou de cerca de 112
mil para mais de 252 mil.

Filho de um lavrador e uma
cantineira, Cleiton Terra, de
23 anos, tem um perfil raro en-
tre os alunos de Medicina, ge-
ralmente de classe média alta.
“Queria uma universidade fe-
deral, mas a concorrência é al-
ta para quem vem de escola pú-
blica.” Sem a bolsa integral e a
ajuda financeira dada pelo pro-
grama, de R$ 400 mensais, o
sonho de vestir o jaleco seria

abandonado. “Como o curso
exige muito, não posso traba-

lhar. E os livros e mate-
riais são caros.”

Acesso. Em uni-
versidades públi-
cascriar vagas de-
mora e é mais ca-

ro. Já a oferta de
bolsas na rede pri-

vada amplia o aces-
so no curto prazo. A

qualidade dos cursos, po-
rém, é alvo de críticas. “A de-
manda atendida não é compa-
tível à capacidade das institui-

ções”, diz Wilson Mesquita,
que fez doutorado na USP so-
bre o ProUni. Para ele, o gover-
no deve selecionar melhor as
faculdades participantes, que
ganham benefício fiscal.

“Os alunos do programa são
tão vítimas de escolas ruins
quanto os outros”, diz o presi-
dente da Comissão de Acom-
panhamento do ProUni, Val-
mor Bolan. O Ministério da
Educação disse que é rígido
com as instituições do ProU-
ni, que são descadastradas
após duas avaliações negati-
vas seguidas do governo.

Como se inscrever

Estudonarede públicaécritério

Podemse candidatarao ProUnialu-

nosque tenhamfeito oensinomédio

emescola públicaou com bolsana

redeparticular. Para concorreràs

bolsas,que podemserparciais (50%)

ou integrais, de acordo com ocritério

derenda, é precisotermédia de pelo

menos450 pontos no ExameNacio-

naldo EnsinoMédio (Enem) doano

anterior.Também há porcentualde

vagasreservado apessoas com defi-

ciênciaeautodeclarados pretos,par-

dos e indígenasem cada Estado,

segundoocenso doIBGE.
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Cleiton
Terra faz
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 out. 2013, Estadão.EDU, p. 11.




