
Ensino superior investe em novas unidades  
Mariana Zylberkan   
  
Apesar da estagnação enfrentada por algumas instituições privadas de ensino superior nos últimos 
anos, muitas preferem apostar em investimentos em novas unidades, melhoria da infra-estrutura 
instalada e renovação tecnológica, em 2005, para reverter esse cenário.  
 
Este é o caso da Universidade Metodista de São Paulo , que enfrentou um índice de inadimplência 
de até 32% em 2003 e de 20% em 2004. Em seu planejamento estratégico para o próximo ano, a 
instituição programa investir R$ 10 milhões em obras para a ampliação de uma de suas 
bibliotecas, no valor de R$ 5 milhões, para a aquisição de novos equipamentos de tecnologia, na 
ordem de R$ 3 milhões, e cerca de R$ 2 milhões que serão aplicados em manutenção da infra-
estrutura.  
 
Em 2003, a universidade já havia destinado R$ 3 milhões à compra de equipamentos para os 
laboratórios de informática, estúdios de rádio e TV e salas multimídia. Segundo o vice-reitor 
administrativo da Metodista, Márcio de Moraes, o ano passado, quando cerca de 17 mil alunos 
atrasaram ou deixaram de efetuar o pagamento das mensalidades, foi preocupante para a 
instituição em termos financeiros. 
 
Sua política de adimplência, aplicada este ano — que passou a oferecer um desconto de 10% para 
todos os alunos que efetuassem o pagamento das mensalidades até a data de seu vencimento —, 
reverteu em parte o prejuízo do ano passado. 
 
Além do alto índice de inadimplência registrado em 2003, um outro fator que contribuiu para um 
investimento maior da Metodista foi a ocupação das vagas ociosas. Há três anos a instituição 
procura preencher as vagas em aberto através de uma parceria com a Organização Não-
Governamental Educafro e oferece bolsas de estudos com descontos de até 80% da mensalidade 
a alunos carentes e a afrodescendentes. 
 
Segundo José Walter Pereira dos Santos, diretor executivo da Associação Nacional das 
Universidades Privadas (Anup), as vagas ociosas significam prejuízo para as instituições privadas. 
“É um investimento que não é aproveitado”, diz. 
 
O desenvolvimento de projetos de inclusão social também é a aposta da Universidade Bandeirante 
de São Paulo (Uniban). Com o investimento de R$ 12 milhões na construção do novo campus no 
bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, a Uniban espera aumentar o número atual de 32 mil 
alunos matriculados para 40 mil alunos, em 2005. Para isso, irá oferecer, também a partir do 
próximo ano, um desconto de 25% na mensalidade de todos alunos ingressantes. 
 
De acordo com a instituição, a nova ação não irá comprometer o resultado dos balanços 
financeiros, já que o seu índice de crescimento fica em torno de 25% todo ano. Para 2005, 
portanto, a Uniban espera atingir a 10 mil novos alunos e deve contratar mais 1.300 professores, 
o que representa um aumento de 25% em seu corpo docente. 
 
A Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), apesar de não ter revelado dados de seu balanço 
anual, programa para 2005 a construção de dois novos prédios para atender aos alunos de pós-
graduação. O valor total do investimento gira em torno de R$ 8 milhões. Os prédios serão 
construídos no interior do Estado de São Paulo, nas cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio 
Preto. 
 
De acordo com Hermes Figueiredo, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo (Semesp), o setor ainda está em 
clima de espera em relação ao reflexo que as mudanças na economia terão sobre as instituições 
de ensino superior. 



Mas nem todas as universidades estão operando no vermelho. Algumas apresentam balanços 
positivos, como a Universidade Anhembi Morumbi , que, após ter registrado crescimento de 60% 
na receita de 2004, pretende investir cerca de R$ 2 milhões para equipar suas 500 salas com 5 
mil equipamentos de datashow. 
 
Segundo o vice-reitor Mauricio Garcia, o crescimento da instituição está diretamente relacionado 
aos esforços para consolidar a credibilidade acadêmica. 
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