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Financiamento estudantil pago com trabalho social, modificações no Exame Nacional 
de Cursos (Provão) e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e mudança no 
método de seleção de alunos nas universidades brasile iras que, atualmente, é baseado 
majoritariamente no vestibular. Dar uma cara nova à educação é a intenção do 
ministro Cristovam Buarque, que tem sugerido diversas iniciativas para reformar o 
ensino no Brasil. 
Além das propostas do ministro, especialistas esperam que os cursos tecnológicos - 
modalidade de graduação de curta duração, que oferece formação profissional - 
ganhem maior destaque, assim como os cursos técnicos. As áreas apontadas como 
mais promissoras para estagiários e trainees são a tecnológica e social.  
 
De acordo com a gerente do Instituto de Competências e Cidadania do Centro de 
Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE-Rio), Lilian Schocair, o boom da 
área social se dará porque o Governo pretende fazer um alto investimento no 
segmento. Organizações não-governamentais (ONGs) e o terceiro setor em geral, 
prevê, oferecerão diversas oportunidades para profissionais e estudantes da área de 
Humanas, como Pedagogia, Psicologia e Administração. 
 
O setor tecnológico também deverá ganhar espaço relevante na administração de 
Buarque, analisa Lilian. A gerente do CIEE afirma que a área já vinha apresentando 
crescimento, que deverá se consolidar neste ano. "As novas tecnologias que estão 
surgindo contribuirão ainda mais para este quadro", diz. 
 
Gerente de Recursos Humanos da Fundação Mudes, Sueli Fernandes afirma que há 
expectativa de que os cursos tecnológicos ganhem mais destaque neste Governo, visto 
que a meta anunciada é promover o ingresso de estudantes no mercado de trabalho a 
curto prazo. "O ensino técnico também deverá ser impulsionado com os novos 
projetos", opina. 
 
O ministro da Educação anunciou que pretende mudar o método de seleção de alunos 
nas universidades brasileiras que, atualmente, é baseado no vestibular. Buarque disse 
que pretende estender para todo o País o Programa de Avaliação Seriada (PAS), 
utilizado desde 1996 na Universidade de Brasília (UnB), onde o ministro já foi reitor, 
na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e na Paraíba. 
 
Nesse tipo de avaliação, em vez de fazer um exame para entrar na faculdade, como no 
vestibular, os estudantes do ensino médio fazem uma prova ao final de cada ano, 
somando as três médias no fim do curso. Aqueles que obtiverem as notas mais altas 
são classificados. 
 
O objetivo não é que as universidades passem a selecionar seus alunos apenas pelo 
PAS, mas que este método conviva com o vestibular. A avaliação seriada seria dirigida 
apenas a jovens que estão cursando o ensino médio, enquanto o vestibular - que 
provavelmente passará por mudanças - seria destinado a pessoas que já concluíram o 
segundo grau. 
 
- A grande vantagem não é para a universidade, mas para o ensino secundário. O 
aluno que entra no ensino médio pensando em ingressar na universidade só estuda no 



último ano, mas se sabe que tem três chances passa a estudar todo o segundo grau - 
acredita Buarque. 
 
Outra sugestão do ministro da Educação é que o vestibular seja composto apenas por 
provas de Matemática e Português, independentemente do curso. Para Buarque, o 
aluno que tem conhecimento nessas duas disciplinas aprende qualquer coisa. O 
ministro acredita também que, dependendo do curso, a pontuação deveria ser 
diferente nas provas. Cristovam Buarque anunciou ainda a elaboração de uma lei que 
dará liberdade às universidades de adotarem exames ou avaliações como o Enem ou o 
PAS como forma de acesso ao ensino superior. 
 
Mudanças à vista no enem e no provão 
Outro ponto que deverá sofrer alterações neste Governo é o sistema de avaliação, 
representado pelo Enem e pelo Provão. Apesar de o ministro ter elogiado a cultura da 
avaliação criada no Governo anterior, o Provão deverá sofrer modificações a partir do 
ano que vem. No caso do Enem, que é aplicado no último ano do ensino médio, a 
possibilidade é que ele seja transformado em avaliação seriada. 
 
Segundo o chefe de gabinete do Ministério da Educação, Osvaldo Russo, o principal 
objetivo do órgão é tornar mais eficazes as avaliações do sistema de ensino. "Temos 
compromisso com a cultura de avaliação e queremos avaliar no sentido de dar ma is 
eficácia às políticas voltadas para o setor", diz. Russo considera fundamental a 
participação da sociedade nas discussões, incorporando também os Governos 
estaduais, municipais e a comunidade acadêmica. 
 
Estudante de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), 
que ficou com conceito A no último Provão, Janaína Soares apóia a idéia do ministro. 
Apesar de apostar na eficácia da avaliação, a universitária acredita que algumas 
alterações seriam bem-vindas. "Assim como deverá acontecer com o Enem, o Provão 
também poderia ser seriado", sugere. 
 
Janaína acredita que o Provão é uma ferramenta que auxilia muitos estudantes e 
recém-formados na entrada no mercado de trabalho. Um conceito alto na avaliação, 
diz, pesa muitos pontos a favor. "Acredito que as empresas dêem preferência para 
alunos de faculdades que foram bem no exame do MEC", observa. 
 
Também foram anunciadas mudanças no Programa de Financiamento Estudantil (Fies). 
Após a suspensão do processo seletivo no início do ano para reavaliação, o Governo 
está oferecendo 70 mil novos financiamentos para o segundo semestre com recursos 
de R$ 140 milhões. 
 
Segundo Buarque, as principais modificações são com relação aos critérios de escolha 
dos estudantes. Reforço às carreiras de licenciatura, prioridade aos alunos que 
estudaram em escola pública e aos que já trabalham com educação infantil, 
fundamental ou média são alguns dos critérios de maior peso inseridos pelo Ministério 
da Educação. O ministro informou que 70% dos estudantes beneficiados terão 
financiamento de crédito escolar e 30%, bolsas integrais. 
 
Buarque apresentou ainda novidades para a autonomia e reestruturação do sistema 
universitário brasileiro. Segundo o ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
liberou 7,7 mil vagas para os hospitais universitários. Com a autorização dos concursos 
para enfermeiros, médicos, biomédicos e outras categorias, a folha de pagamento dos 



hospitais universitários terá uma folga de 46% a 60%, já que os concursados vão 
substituir os trabalhadores terceirizados. 
 
O ministro da Educação anunciou que está em estudo no Ministério do Planejamento a 
aprovação de novos concursos para a contratação de 3,5 mil funcionários para as 
universidades públicas, 1 mil professores universitários, 500 professores de ensino 
fundamental e médio para escolas federais, e 1,2 mil vagas de reposição de 
professores universitários. 
 
Novidades 
 
>> Mudança no método de seleção de alunos nas universidades brasileiras que, 
atualmente, é baseado no vestibular. Cristovam Buarque disse que pretende estender 
para todo o País o Programa de Avaliação Seriada (PAS). Nesse tipo de avaliação, em 
vez de fazer um exame para entrar na faculdade, como no vestibular, os estudantes do 
ensino médio fazem uma prova no final de cada ano, somando as três médias no fim 
do curso. Aqueles que obtiverem as notas mais altas são classificados. 
 
>> Fazer com que o vestibular seja composto apenas por provas de Matemática e 
Português, independentemente do curso. O ministro acredita também que, 
dependendo do curso, a pontuação deveria ser diferente nas provas. 
 
>> Cristovam Buarque anunciou a elaboração de uma lei que dará liberdade às 
universidades para adotar exames ou avaliações como o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) ou o PAS como forma de acesso ao ensino superior.  
 
>> Outro ponto que deverá sofrer alterações é o sistema de avaliação, representado 
pelo Enem e pelo Provão. Apesar de o ministro ter elogiado a cultura da avaliação 
criada no Governo anterior, o Provão deverá sofrer modificações a partir do ano que 
vem. No caso do Enem, que é aplicado no último ano do ensino médio, a possibilidade 
é que ele seja transformado em avaliação seriada. 
 
>> Mudanças no Programa de Financiamento Estudantil (Fies). Após a suspensão do 
processo seletivo no início do ano para reavaliação, o Governo está oferecendo 70 mil 
novos financiamentos para o segundo semestre. As principais modificações são com 
relação aos critérios de escolha dos estudantes. Alunos de magistério, oriundos da 
escola pública e de algumas regiões, terão preferência. O ministro informou que 70% 
dos estudantes beneficiados terão financiamento de crédito escolar e 30%, bolsas 
integrais. 
 
>> Novidades para a autonomia e reestruturação do sistema universitário brasileiro. 
Segundo o ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva liberou 7,7 mil vagas para 
os hospitais universitários. Com a autorização dos concursos para enfermeiros, 
médicos, biomédicos e outras categorias, a folha de pagamento dos hospitais 
universitários terá uma folga de 46% a 60%, já que os concursados vão substituir os 
trabalhadores terceirizados. 
 
>> Está em estudo no Ministério do Planejamento a aprovação de novos concursos 
para a contratação de 3,5 mil funcionários para as universidades públicas, 1 mil 
professores universitários, 500 professores de ensino fundamental e médio para 
escolas federais e 1,2 mil vagas de reposição de professores universitários. 
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