
Divulgado censo da educação superior 
 
Até 150 mil estudantes poderão ingressar na rede federal de ensino superior em 2007. A 
expectativa é do ministro da Educação, Fernando Haddad. Segundo o ministro, o censo de 
2005 da educação superior não mostra a quantidade de alunos beneficiados pela expansão das 
universidades públicas porque a maioria ainda não iniciou as aulas.  
 
“A expansão ainda não repercutiu no censo. Desde 1999, as vagas na rede federal oscilam em 
torno de 120 mil. A partir dos investimentos feitos no biênio de 2005/06, prevemos a oferta de 
153 mil vagas”, disse Haddad. O censo de 2005 foi divulgado na manhã desta terça-feira, dia 
12, em Brasília.  
 
O censo oferece dados atualizados da educação superior como número de instituições, 
quantidade de cursos oferecidos e de docentes. Os dados de 2005 revelam que houve 
crescimento de 11,5% das instituições federais de ensino superior. Foram criadas sete 
universidades públicas no ano avaliado. Já o percentual de crescimento das privadas foi de 
8,8%. Boa parte do sistema público, 40%, é formado por universidades (instituições com 
mestrado, doutorado e cujo sistema de ensino inclui pesquisa e extensão). 
 
São mais de quatro milhões de alunos em 2.165 instituições de ensino superior ou em 20.407 
cursos. A novidade é que os cursos de graduação presenciais superaram, pela primeira vez, a 
casa dos 20 mil. Ao mesmo tempo, os concluintes da graduação a distância duplicaram. A área 
de educação reúne o maior número de cursos, com três vezes mais que a área de saúde. 
 
A maior parte das matrículas, 73%, ainda está no setor privado. Mesmo assim, é o setor 
público que concentra maior número de doutores, 39,6% do quadro docente, enquanto as 
instituições privadas contam com apenas 12,2% deles. Em 2005, o Brasil aumentou em 4.618 
o número de docentes doutores, o que representa um crescimento de 7,5%, sendo que 2.618 
no setor público. 
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