Número de matrículas no ensino superior cresce 81% em dez anos
O número total de matrículas no ensino superior brasileiro cresceu 81% entre 2003 e 2012,
saltando de 3.887.022 para 7.037.688. Os dados são do Censo da Educação Superior, cujas
estatísticas referentes a 2012 foram divulgados na última semana pelo Inep (Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O número atual de estudantes está
dividido em 31.866 cursos oferecidos por 2.416 instituições (304 públicas e 2.112
particulares).
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Entre os destaques no ensino superior estão os cursos tecnólogos, que segundo o Inep
ganham cada vez mais a adesão dos brasileiros em função da menor duração e currículo
considerado mais prático e mais focado na preparação do mercado de trabalho. Em quatro
anos, houve crescimento de 51% no setor. Em 2009, 486.730 estudantes estavam
matriculados em cursos desta modalidade. Em 2012, o número subiu para 944.904.
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Em 2009, 486.730 estudantes estavam matriculados em cursos desta modalidade. Em 2012, o
número subiu para 944.904. Já entre 2011 e 2012, a expansão de matrículas nesses cursos foi
menor do que no período anterior (de 2010 a 2011, elas cresceram 11,4% e, de 2011 a 2012,
7,9%). Porém, o aumento de vagas em cursos tecnológicos ainda é maior do que nos cursos
de bacharelado e de licenciatura que, entre 2011 e 2012, cresceram 4,4% e 0,7%,
respectivamente.
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Os dados também mostram um avanço do ensino superior rumo ao interior do país. Nos
últimos dez anos, o número de instituições de ensino superior cresceu 30% no país, sendo a
maior parte na rede pública. O número de instituições particulares subiu 27,8% no período,
contra 46,8% de instituições públicas de ensino superior. Fora das capitais o número cresceu
mais: a expansão de instituições foi de 58,7% em dez anos.
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De 2003 a 2007, o número de universidades federais subiu de 45 para 59, dentro das
diretrizes do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (Reuni). Ainda assim, a quantidade de matrículas na rede pública do ensino superior
ainda é minoria no Brasil. Segundo os dados do Ministério da Educação, no ano passado, oito
em cada dez novos alunos se matricularam em instituições de ensino superior que cobram
matrícula e mensalidade.
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Fonte: Jornal GGN. [Portal]. Disponível em:
<http://jornalggn.com.br/noticia/numero-de-matriculas-no-ensino-superior-cresce81-em-dez-anos>. Acesso em: 5 nov. 2013.

