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RESUMO 

 

O Brasil, apesar de possuir aspectos históricos, demandas específicas, 

características quanto ao acesso e à permanência nos cursos em instituições de 

educação superior privada, recebe influência dos princípios, diretrizes e ações 

delineados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) e pelo Banco Mundial, para desenvolver as políticas públicas, 

referentes à educação superior. Dentre as políticas públicas desenvolvidas pelo 

Governo para a educação superior, três merecem destaque, por contribuírem 

diretamente para o acesso e permanência dos estudantes no ensino superior; são 

elas: Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), Programa 

Universidade para Todos (ProUni) e Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES). Este trabalho tem como objetivo analisar de que forma essas políticas, em 

especial o FIES, permitem o acesso e a permanência de estudantes nos cursos 

superiores promovidos pela Faculdade Cearense. Para propiciar uma maior reflexão 

a respeito do tema, foi utilizada a Pesquisa de Campo, que consiste na observação 

dos fatos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no registro de 

variáveis presumivelmente para posteriores análises. A pesquisa, quanto aos 

procedimentos, classifica-se como do tipo descritiva, podendo ainda ser definida, 

quanto aos procedimentos técnicos utilizados, bibliográfica e documental. Quanto à 

natureza das variáveis que serão pesquisadas, o estudo se caracteriza por uma 

abordagem quali-quantitativa. O estudo terá como recorte metodológico, 

inicialmente, o período de 2010.1 a 2013.2, tempo em que a Faculdade Cearense 

dispõe do financiamento estudantil na cobertura total da mensalidade dos alunos 

beneficiados. A observação de como ocorre o acesso e a permanência dos 

estudantes matriculados ofereceu subsídios que enriqueceram a análise da questão, 

principalmente para se entender como os sujeitos da pesquisa utilizam o FIES para 

ingressar e permanecer no ensino superior.  

 

Palavras-Chave: Políticas Públicas. Educação Superior. Acesso. Permanência. 
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ABSTRACT  

 

The Brasil, despite having historical aspects, specific demands, characteristics 

regarding access and permanence in courses at private higher education institutions, 

is influenced by the principles, guidelines and actions outlined by the United Nations 

Educational, Scientific and cultural Organization (UNESCO) and the World Bank to 

develop the public, relating to higher education policy. Among the public policies 

developed by the government for higher education, three deserve special mention, 

as they contribute directly to the access and retention of students in higher 

education; they are: Fund Student Financing of Higher Education (FIES), the 

University for All Program (ProUni) and National Student Assistance Program 

(PNAES). This study aims to analyze how these policies, in particular the FIES, allow 

access and permanence of students in higher courses offered by the Faculdade 

Cearense. To encourage greater reflection on the subject, the Field Survey, which 

consists in observing the facts as they occur spontaneously in data collection and 

recording variables presumably was used for further analysis. The research as to the 

procedures, it is classified as descriptive, and may also be defined as the technical 

procedures used, bibliographic and documentary. The nature of the variables to be 

surveyed, the study is characterized by a qualitative and quantitative approach. The 

study will methodological approach, initially, the period 2010.1 to 2013.2, while in the 

Faculdade Cearense offers the student finance in total cover the tuition of students 

benefited. The observation occurs as access and permanence of students enrolled 

offered subsidies that enriched the analysis of the question, especially to understand 

how the subjects using the FIES to enter and remain in higher education. . 

 

Keywords: Public Policy. Higher Education. Access. Stay. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo trata das políticas públicas de acesso e de 

permanência no ensino superior propostas e em curso desde o final dos anos 1990 

no Brasil. Embora a pesquisa priorize o programa de Financiamento Estudantil 

(FIES), criado em 1999 pelo Governo Federal, tal proposta foi analisada, aqui, sob 

uma perspectiva histórica, aspecto que nos remete à reconstrução de parte da 

história do ensino superior no Brasil.  

A pesquisa investiga a vida acadêmica dos alunos do curso de Direito da 

Faculdade Cearense (FaC) que utilizam as políticas públicas, desde o processo de 

ingresso, às condições necessárias à conclusão do curso escolhido por esses 

estudantes. 

Tornou-se necessário analisar em que medida as políticas e as ações 

governamentais relacionadas ao ensino público e ao privado no âmbito do Ensino 

Superior têm promovido o acesso e a permanência do aluno e como estas medidas 

têm-se relacionado ao paradigma da igualdade, uma vez que a gratuidade da 

matrícula e das mensalidades do estudante não é suficiente para garantir o acesso 

físico e o custeio da universidade.  

Para a pesquisa foram levadas em consideração as fontes bibliográficas e 

documentais existentes sobre Políticas Públicas no Ensino Superior. Foi feita uma 

pesquisa de campo, envolvendo estudantes beneficiados com o FIES, que estavam 

matriculados, cursando e com matrícula trancada para compreender quais motivos 

os levaram a solicitar o financiamento e entender que razões levaram os 

beneficiados a trancar o curso. 

A obtenção de um título de bacharel ou licenciado no Brasil sempre foi 

visto como algo inviável para a maioria dos brasileiros dada à discrepância da 

qualidade do ensino público nos níveis Básico (Fundamental e Médio) e Superior 

(Graduação - bacharelado, licenciatura e tecnológico, Pós-Graduação e Extensão), 

que é oferecido sem ônus para a base estudantil que, ao prestar vestibular, enfrenta 

a concorrência acirrada de candidatos provenientes de cursos preparatórios ou de 

colégios particulares.  

Considerando reduzidas as chances para ingressar em uma Instituição 

Pública, esses cidadãos se voltam para a oferta privada. No entanto, a renda familiar 
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nem sempre permite o financiamento de uma educação superior em uma Instituição 

de Ensino particular, instituições essas que detêm o maior número de vagas 

disponíveis, segundo Costa (2011).  

Dentre as políticas de inserção e permanência de estudantes 

trabalhadores ao ensino superior, destacam-se o Programa de Financiamento 

Estudantil (FIES) e o Programa Universidade para Todos (PROUNI): ambos voltados 

principalmente para a população de baixa renda. Estes programas são considerados 

políticas inclusivas, compensatórias, focalizadas e afirmativas. 

Diante disso surge uma questão: De que forma os programas do Governo 

Federal contribuem para o acesso e a permanência dos alunos no Ensino Superior? 

Compreendemos que tais políticas devem cumprir as propostas de incluir, 

compensar, focalizar e afirmar o estudante. 

Com o intuito de refletir sobre a problemática, buscou-se analisar de que 

forma as políticas públicas do ensino superior permitem o acesso de estudantes no 

curso de Direito ofertado pela Faculdade Cearense, além de estudar os programas 

desenvolvidos pela Instituição para a permanência desses alunos até a conclusão 

do curso.  

Procurou-se, também, explicitar o histórico e a legislação relacionados às 

políticas públicas, com foco no FIES; e verificar como ocorre a inserção das classes 

populares na Faculdade Cearense, tanto do ponto de vista do acesso quanto da 

permanência.  

Para entender a permanência dos beneficiados na FaC, serão 

consideraods os programas oferecidos pela Instituição, tais como: desconto por 

antecipação, desconto convênio e desconto consanguíneo. A amostra é composta 

por 92 estudantes matriculados no curso de Direito no período de 2010.1 – 2013.2, 

parcela do universo de 132 alunos beneficiados com o Programa durante o período 

mencionado.  

Após a definição e a compreensão do problema estudado, fez-se 

necessária a apresentação de uma ou mais possíveis respostas ou suposições 

relativos ao problema levantado. Ao priorizar a análise das políticas públicas, com 

foco no FIES, o pressuposto deste estudo foi que esse Programa, ao mesmo tempo 

em que produz mudanças, tanto para a Instituição de Ensino Superior (IES) quanto 

para os alunos beneficiados, é um desdobramento das políticas públicas focalizadas 

e de caráter compensatório. Considerando as regras que garantem a participação de 
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pessoas de diferentes classes, a proposta do FIES pode também ser identificada 

como um caminho para o acesso e a permanência no ensino superior.  

Assim, o trabalho tem o intuito de dar visibilidade às políticas de acesso 

ao ensino superior e, consequentemente, apontar áreas que podem melhorar os 

instrumentos desenvolvidos pelas instituições privadas para permanência dos 

beneficiados do FIES até a conclusão do curso, além de servir como referencial para 

outras pesquisas.  

O trabalho foi dividido em seis capítulos, conforme detalhado a seguir. O 

primeiro capítulo consiste nessa Introdução. No segundo capítulo discorremos sobre 

as Políticas Públicas e Ensino Superior, a partir do conceito de Políticas Públicas 

para o ensino superior na América Latina, Plano Nacional de Educação, Políticas 

Públicas da educação superior no Brasil da concepção da UNESCO sobre o ensino 

superior, a educação superior na perspectiva do Banco Mundial.  

No terceiro capítulo, trataremos do surgimento da Educação superior no 

Brasil, discutindo a demanda para o ensino superior no Brasil e as Políticas Públicas 

que o governo lançou para permitir o acesso e a permanência no ensino superior: 

como o PROUNI, o FIES e o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).    

Discutiremos a metodologia utilizada, a caracterização da pesquisa, a 

definição do universo, os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas para coleta 

e análise dos dados e das informações desse estudo no quarto capítulo.   

No capítulo seguinte, que é o quinto são apresentados os dados através 

das respostas impressas nos questionários, além dos documentos disponibilizados 

pela FaC, buscando um maior aprofundamento sobre o tema, assim como de seus 

resultados e contribuições. Por fim, o sexto seguem as Considerações Finais, 

seguida das Referências e dos Apêndices. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO SUPERIOR 

 

Este capítulo trata sobre as políticas públicas para o Ensino Superior, 

além de fazer uma reflexão sobre o seu surgimento na América do Sul e no Brasil. 

Aborda, ainda, os princípios, as diretrizes e as ações para a educação superior 

delineados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) e pelo Banco Mundial. 

 

2.1 Conceituação do termo políticas públicas 

 

Como a palavra política, por si só, permite inúmeros significados e normas 

específicas, além de poder ser objeto dos mais diversos estudos, faz-se necessária 

a exposição do significado para a presente pesquisa. Segundo Dias (2012, p.1), “a 

política pode ser vista como um conjunto de interações que visam atingir 

determinado objetivo seja na arte, nos amorosos, nas relações de trabalho, na 

religião, no esporte etc”. O autor explica, ainda, que a arte da política entende-se 

como destreza, habilidade, perícia com que se maneja um assunto delicado ou uma 

atitude já estabelecida com respeito a determinados assuntos. 

Já a política pública é uma parte específica da política, e, para definição 

de qual será a política pública implantada na sociedade contemporânea, há 

correlação de forças. Dias (2012) comenta que as políticas públicas correspondem a 

soluções específicas de como manejar os assuntos públicos. É justamente a 

atividade que busca, pela concentração institucional do poder, sanar os conflitos e 

estabilizar a sociedade pela ação da autoridade; é o processo de construção de uma 

ordem, que permite a pacífica convivência entre pessoas diferentes, com interesses 

particulares e que buscam a felicidade para si, condição que lhes é assegurada (ou 

pelo menos deveria ser) pela ação política do Estado.  

Pode-se levar em consideração que tanto a Política como as políticas 

públicas estão relacionadas com o poder social. Acredita-se que a política social é 

relevante como estratégia para redução das injustiças sociais, porém Fleury (2008, 

p.4) afirma que, “quando falamos de políticas públicas sociais, muitas vezes 

enfatizamos que deveriam cumprir (como reduzir pobreza e desigualdades) 

desconhecendo que muitas das políticas existentes não cumprem essa finalidade”. 
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Segundo Dias (2012), são políticas sociais: saúde, educação, habitação, previdência 

social. 

Na Constituição Federal de 1988, o capítulo dos direitos e garantias 

individuais e sociais tem uma ênfase, de modo a estabelecer prioridades, como 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária; garantia do desenvolvimento 

nacional; erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades 

sociais e regionais; promoção do bem comum a todos, sem preconceitos de origem, 

raça, gênero, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Dessa 

maneira, no contexto da democratização do Estado brasileiro, surge a concepção de 

políticas públicas como indicador de decisões e realizações a serem feitas nos mais 

diversos setores, seja econômico, administrativo e social, conforme conceitos a 

seguir. 

As políticas públicas, para Dias (2012, p. 12), “são ações compreendidas 

ou não pelos governos que deveriam estabelecer condições de equidade social, 

tendo por objetivo dar condições para todos possam atingir uma melhoria de 

qualidade de vida compatível com a dignidade humana”. 

Na definição acima, está implícito que os governos têm por objetivo 

garantir que sejam atingidos os fins para os quais foi criado o Estado, ou seja, com a 

utilização de mecanismos legais e coercitivos, torna-se possível que todos os 

cidadãos possam buscar a felicidade, sem que sejam prejudicados pelas ações de 

outros indivíduos ou organizações. Com isso, pode-se inferir que, através das 

políticas públicas, os governos traduzem suas intenções em programas e ações, que 

produzirão as mudanças ou resultados desejados.  

Em relação à educação, as políticas públicas devem atender aos 

requisitos do artigo 205, da Constituição Federal de 1988, que afirma: “a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade”.  Assim a educação é tratada pela Constituição como um 

princípio fundamental, ou seja, todas as pessoas têm o direito de obtê-la, sendo 

dever do Estado provê-la.  

Chambouleyron (2001) afirma que o Brasil possui diferenças sociais 

marcantes em termos de riqueza e bem-estar, consequência de uma das piores 

distribuições de renda do planeta. Em algumas regiões, as desigualdades sociais 
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caracterizam um verdadeiro apartheid1. O autor diz que a educação é o ingrediente 

fundamental para enfrentar esse problema, auxiliando na criação de nova estrutura 

social, com melhores oportunidades para o desenvolvimento pessoal de todos os 

brasileiros.  

Corroborando com Chambouleyron (2001), Faria (2011, p. 99) expõe que, 

“em um estado que impera o ideário neoliberal, são contraditórias as formas de 

atuação do Estado, o que repercute na sua intervenção na sociedade por meio de 

politicas públicas”. Por fim entende-se que, em uma sociedade desigual e diferente, 

como é o caso do Brasil, as políticas educacionais são instrumentos fundamentais 

para democratizar a estrutura ocupacional que se estabelece e a formação do 

cidadão, do sujeito em termos mais significativos do que torná-lo competitivo frente à 

ordem mundial.  

 

2.2 Concepção da UNESCO sobre o ensino superior  

 

No livro Tendências da Educação Superior para o Século XXI, produzido 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO, 1999, p.18), afirma-se que  

 

a educação superior tem dado ampla prova de sua viabilidade no decorrer 
dos séculos e de sua habilidade de se transformar e induzir mudanças e 
progressos na sociedade. [...] A própria educação superior é confrontada, 
portanto, com desafios consideráveis e tem de proceder a mais radical 
mudança e renovação que porventura lhe tenha sido exigido compreender.  

 

Ainda nesta linha de considerações, o posicionamento da UNESCO tem 

sido decisivo na redefinição mundial do papel da educação superior, principalmente 

na Universidade, pelo menos no que se refere à formulação de diretrizes e políticas 

de reestruturação. Dessa forma, a seguir serão evidenciados alguns princípios, 

diretrizes e ações, entendidos com ponto de partida, caminhos e atividades a serem 

seguidas visando o desenvolvimento no ensino superior. 

Foi com o objetivo de prover soluções para esses desafios e de colocar 

em movimento um processo de profunda reforma na educação superior mundial que 

                                                 
1 Significa "Vidas separadas" em africano. Era um regime segregacionista que negava aos negros da 
África do Sul os direitos sociais, econômicos e políticos. Ex: A proibição dos negros usarem 
instalações como bebedouros e banheiros públicos. FONTE: 
http://www.brasilescola.com/geografia/apartheid.htm 
 



20 

 

a UNESCO convocou a Conferência Mundial sobre a Educação Superior no Século 

XXI: Visão e Ação. No ano de 1995, a UNESCO, em elaboração para a Conferência, 

publicou seu documento de preparação para a mudança e o desenvolvimento em 

Educação Superior. Cinco consultas regionais foram realizadas subsequentemente 

(Havana, novembro de 1996; Dacar, abril de 1997; Tóquio, julho de 1997; Palermo, 

setembro de 1997; e Beirute, março de 1998). As declarações e os Planos de Ação 

nelas adotados, cada qual preservando suas especificidades, assim como o próprio 

processo de reflexão desenvolvido em preparação para essa Conferência Mundial, 

foram levados em conta diligentemente na presente Declaração e a ela foram 

anexados, conforme resume o livro Tendências da Educação Superior para o Século 

XXI.  

Podem-se citar outros documentos importantes, no que diz respeito à 

temática dessa investigação, tais como: Documento de Política para el Cambio y 

Dessarrolo em la Educación Superior (1996); Educação: Um Tesouro a Descobrir 

(1996); e Marco Referencial de Ação Prioritária para a Mudança e o 

Desenvolvimento de Educação Superior.  

A UNESCO, com base na documentação citada acima, recomenda que 

as respostas da educação superior devam guiar-se por quatro critérios essenciais: 

pertinência, qualidade, gestão e financiamento e cooperações. Quanto à pertinência 

(1999, p. 102), 

  

Deve ser essencialmente concebida em função de seu papel e seu lugar na 
sociedade, de sua missão de educação pesquisa e prestação dos serviços 
que dela decorrem, assim como de seus laços com o mundo do trabalho, no 
sentido mais amplo, de suas relações com o Estado e as fontes de 
financiamento públicas e de suas interações com os outros graus e formas 
de ensino. [...]o critério de qualidade é inseparável da pertinência social. A 
exigência da qualidade e de políticas que busquem “assegurar a qualidade” 
exige que se procure melhorar simultaneamente cada um dos componentes 
da instituição, considerada como entidade global que funciona como um 

sistema como um sistema coerente. 
 

Sendo assim, para que essa qualidade acadêmica ocorra, torna-se 

essencial a avaliação das Instituições de Ensino Superior (IES), considerando o 

respeito aos princípios da liberdade acadêmica e autonomia institucional. A 

UNESCO (1999, p.104) explana sobre as exigências da gestão e do financiamento 

como critério de resposta no ensino superior:  
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A gestão das instituições de ensino superior não pode se resumir a uma 
gestão contábil, baseada somente em critérios econômicos; os critérios de 
equidade e pertinência social das atividades de ensino e pesquisa, expertise 
e consultoria devem prevalecer sobre os outros critérios, assegurando uma 
gestão equilibrada. O financiamento se defronta com o desafio imenso da 
massificação e da ampliação dos serviços que lhe são demandados.  

 

A UNESCO sintetiza sobre o critério de cooperação como resposta para o 

ensino superior:  

 

Uma visão universal do ensino superior envolve cooperações mútuas entre 
todas as instituições cujas missões concorrem para construir um 
desenvolvimento humano e sustentável e uma cultura de paz. (...) o seu 
principal objetivo e seu modo de ação preferencial no campo do ensino 
superior. Deverá favorecer a cooperação em escala mundial, buscando os 
meios mais eficazes de contribuir para o fortalecimento do ensino superior e 
da pesquisa nos países desenvolvimento (UNESCO, 1999, p. 171). 
 

Portanto, ratifica-se a importância do ensino superior para o 

desenvolvimento dos municípios, estados e países. 

 

2.3 A educação superior na perspectiva do Banco Mundial 

 

O Banco Mundial, instituído após a 2ª Guerra Mundial, é um organismo 

multilateral de financiamento que conta com 176 países membros, dentre eles o 

Brasil. No entanto, são cinco os países que determinam suas políticas: Estados 

Unidos da América (EUA), Japão, Alemanha, França e Reino Unido (SHIROMA, 

MORAIS e EVANGELISTA, 2007). O BIRD tem demarcado, nos últimos anos, o 

campo de atuação, passando a interferir diretamente no campo educacional, na 

educação básica e superior, com a finalidade de viabilizar o desenvolvimento 

econômico, social e a redução da pobreza. 

De acordo com Lima (2006), um dos documentos mais significativos no 

contexto da reestruturação da educação superior na América Latina e principalmente 

no Brasil foi o La enseñanza superior: las lecciones derivadas de La experiência 

(1994) do Banco Mundial. Esse documento busca diagnosticar a crise atual e 

delinear políticas e estratégias para implantação das reformas deste segmento de 

educação. As orientações contidas neste documento têm sido adotadas, quase 

integralmente, pelos países da América Latina. De acordo com o Banco Mundial 

(1995, p. 4), as quatro orientações fundamentais para viabilizar as alterações 

básicas na educação superior são: 
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1) Promover a maior diferenciação das instituições, incluindo o 
estabelecimento de instituições privadas; 2) “Proporcionar incentivos para 
que as instituições públicas diversifiquem as fontes de financiamento; 3) 
Redefinir a função do governo no ensino superior; e 4) Seguir políticas que 
estejam destinadas a outorgar prioridade aos objetivos da qualidade e 
equidade.

2
 

 

Cada uma das orientações supõe, explícita ou implicitamente, 

concepções teóricas e políticas em torno da educação superior e de suas relações 

com o Estado e a sociedade civil. Na primeira orientação, o Banco Mundial 

esclarece que o modelo europeu de universidade e de pesquisa não é o ideal para o 

mundo em desenvolvimento, reforçando, ainda, a sua intencionalidade de defender 

o fomento às instituições privadas de educação superior para a expansão das 

oportunidades de modo eficiente e flexível, sem aumentos adicionais para o Estado.  

A segunda orientação apresentada pelo Banco Mundial destaca a 

diversificação das fontes de financiamento das instituições estatais, defendendo a 

extinção da gratuidade dos estudos das IES’s públicas, em especial para os que 

possam também auferir rendas consideravelmente maiores durante a vida como 

resultado de terem feito um curso superior; o financiamento do ensino superior pelos 

ex-alunos, por ajuda externa e de organismos de crédito; e as atividades que geram 

recursos, tais como cursos de curta duração, pesquisa contratada pela indústria e 

serviços de consultoria (SOUZA, 1991).   

A terceira orientação se refere ao redirecionamento da função do governo 

no seu relacionamento com as instituições, principalmente as estatais. O eixo da 

reforma implicaria:  

 

1) estimular a diversificação das instituições e a competitividade entre elas;  
2) encorajar  a expansão das instituições privadas;  
3) incentivar as instituições públicas a buscarem financiamentos 
alternativos, inclusive a cobrança de taxas estudantis; 
4) Vincular o financiamento público ao crescimento de produtividade”.  

 

                                                 
2
 Texto original: 1) Formentar la mayor diferenciación de las instituiciones, incluído el desarrollo de 

instituiciones privadas; 2) Proporcionar incentivos para que las instituiciones públicas diversifiquem 
las fuentes de financiamiento, por ejemplo, la participación de los estudiantes em los gastos y la 
estrecha vinvulación entre si financiamiento fiscal y los resultados; 3) Redefinir la función del 
globierno em la enseñanza superior; 4) Adoptar políticas que estén destinadas a otorgar priooridad a 
los objetivos de calidade y equidade.  
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A adoção dessas quatro medidas permitiria estabelecer maior eficiência 

na utilização dos recursos públicos, apoio à expansão da educação privada pós-

ensino médio e controle do sistema. A quarta e última orientação do Banco Mundial 

diz respeito aos objetivos da qualidade, da adaptabilidade e da equidade. Para ele, 

torna-se imprescindível, também, que sejam adotados eficientes mecanismos de 

avaliação, definidos vínculos efetivos com os setores produtivos da economia e a 

adoção de políticas de admissão que melhorem a qualidade do ensino médio e 

possibilitem o ingresso à universidade de grupos pertencentes ás classes populares. 

Em resumo, o documento do Banco Mundial considera como aspectos 

mais significativos da crise atual: a realidade fiscal da diminuição dos recursos 

públicos (crise do financiamento), que impede a conservação e melhoria da 

qualidade do ensino superior, bem como sua expansão; os elevados percentuais de 

gastos por estudante (custo-aluno); as baixas taxas de matrículas, o que indicaria o 

uso ineficiente dos recursos; a baixa relação estudantes/docente; a subutilização de 

serviços estudantis; o crescimento da escolarização básica e a pressão para 

aumentar as matrículas do ensino superior; o desequilíbrio dos gastos existentes 

entre o ensino primário, secundário e superior; a baixa eficiência do sistema como 

um todo, ocasionando baixas taxas de rentabilidade social.  

 

2.4 Políticas públicas da educação superior na América Latina 

 

Debater políticas para o Ensino Superior na atualidade nos remete, 

obrigatoriamente, a pensar sobre o destino que para ele está sendo traçado. 

Lampert (2003) faz uma introdução sobre a história da Universidade latino-

americana e diz que ela já passou por diferentes processos evolutivos, construindo, 

a partir de reflexões fundamentadas em modelos internacionais e nacionais3, sua 

identidade.  

O autor explica, ainda, que desde o surgimento da primeira universidade, 

em 1958, em São Domingos na República Dominicana, até os anos 1950, ínfimas 

mudanças administrativas e pedagógicas ocorreram na Universidade se for feita 

comparação com enormes avanços e retrocessos a partir da década de 1960, 

                                                 
3
 Os modelos napoleônicos, o de Humboldt e o latino-americano, na maioria dos casos serviram de 

referência para a edificação das universidades da América Latina e do Caribe (LAMPERT, 2003, p. 
5). 
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quando as ditaduras militares, em vários países, afetaram a estrutura dessa 

Instituição. Observa-se que, da metade deste século até os anos 1970, muito se 

discutiu sobre os fins e objetivos das instituições de ensino superior, dando ênfase 

às universidades. Conforme descreve Paiva (1994, p. 10),, 

 

O tamanho da crise em que se encontram envolvidos a universidade, os 
sistemas de ensino superior e de pesquisa científica, em todo o mundo, 
atingindo países ricos, intermediários e pobres nesta última década do 
século XX. Diante da onda recessiva e das implicações econômicas dos 
custos dos serviços sociais, pensa-se que, de mesmo modo em que há 
consenso de que algo vai mal na interface entre o estado de bem-estar e a 
economia, também vai mal na interface da universidade com a vida 
econômica. 
 

A democratização do ensino superior na maioria dos países da América 

Latina aconteceu nos anos de 1960 e 1970, por meio dos golpes de estado ou das 

eleições, como argumentam Paiva e Wande (1994, p. 20):  

 

a democratização do acesso ao ensino superior é parte de um processo das 
oportunidades educacionais no período que vai do pós-guerra até os nossos 
dias. Conecta-se, por um lado, aos ideais democráticos fortalecidos com a 
vitória sobre o nazi-fascismo e, por outro lado, à progressiva elevação da 

qualificação requerida pelo setor produtivo e pela vida moderna em geral.  
 

As autoras salientam, para complementar, que a universidade na América 

Latina, dadas as restritas dimensões das suas elites e o profundo entrelaçamento 

entre seus segmentos universitário e político e as características de sua cultura 

política, exerce importantes funções de legitimação no sistema político abrangente, 

adquirindo uma importância que já não possui nos países de mais profunda tradição 

democrática. Ressaltam também a debilidade das instituições no continente e da 

universidade em particular, bem como dos mecanismos necessários ao exercício e à 

preservação da democracia. Com isso, o número de estudantes de terceiro grau 

subiu de 1,6 milhões em 1970 para 7 milhões em 1988, sextuplicando os 

ingressantes do ensino superior. 

Com a imposição aos países emergentes, a partir dos anos de 1980, 

através da política neoliberal, a universidade latino-americana, especialmente a 

pública, vê-se obrigada a atender a suas funções com severas restrições 

econômicas enquanto, por outro lado, verifica-se uma expansão desenfreada do 

setor privado (LAMPERT, 2003). 
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A década de 1990 é marcada pela transnacionalização político-econômica 

mundial, com a formação de megablocos, consubstanciado com uma proposta de 

internacionalização dos sistemas de ensino superior dos países que compõem estes 

megablocos. Para enriquecer a discussão, Morosoni (1998) reflete sobre a formação 

do Mercado Comum Acadêmico, referente ao Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL)4, proposta de integração econômica entre Argentina, Brasil, Paraguai 

e Uruguai em 1995. 

Acompanhando as negociações econômicas, foi acordado o Plano 

Nacional Trienal para o Setor Educacional no Processo de Integração do 

MERCOSUL, que propõe ações para mudanças nos estilos tradicionais da ação 

educativa, visando à obtenção de altos ganhos de competitividade externa e justiça 

social num contexto democrático e crescentemente participativo. De acordo com 

Morosini (1998, p. 28), para atingir tal patamar, o plano tem como pressupostos: 

 

a) politicas educativas articuladas com estratégias de desenvolvimento de 
médio e de longo prazo; b) agilização de modalidades de planificação e de 
gestão vinculadas a processos de reforma estatal em curso; c) 
fortalecimento da eficácia da governabilidade dos sistemas educacionais, da 
eficiência da distribuição de recurso e da efetividade na transmissão de 
habilidades, destrezas e conhecimentos; d) melhoria de qualidade 
educacional em todos os níveis; e) oferta das mesmas oportunidades 
educativas aos integrantes de todos os setores sociais; f) promoção de 
programas atualizados em que a formação e a capacitação docente 
considere o conteúdo e a didática; g estabelecimento de uma nova aliança 
entre o setor educativo e o setor produtivo, com vistas ao atendimento dos 
processos de reconversão competitiva, em que ocorra uma apropriação 
generalizada e igualitária do conhecimento científico e tecnológico. 

 

A autora salienta que o plano tem como desafio os impasses da 

integração dos países do MERCOSUL, sendo eles dificuldades de ordem econômica 

e de alto grau de diferenciação entre os sistemas de ensino superior nos países em 

desenvolvimento. Afora as diferenciações de caráter macrossocial educacional, 

também internamente os sistemas de ensino superior dos países do Cone Sul 

apresentam diferenciações que se estendem desde a sua origem até a 

diferenciações mais conjunturais como forma de acesso, composição, qualificação 

                                                 
4
 O MERCOSUL consiste em um vasto conjunto de acordos bilaterais e regionais que incluem: a livre 

circulação de bens, serviços e fatores produtivos; a eliminação dos direitos alfandegários e restrições 
não tarifárias à circulação de mercadorias; a coordenação de politicas macroeconômicas e setoriais 
entre os Estados partes; e, entre outras medidas, a harmonização das legislações dos Estados partes 
nas áreas pertinentes ao processo de integração econômica (MOROSINI, 1998, p. 27).  
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do corpo docente e desenvolvimento dos diferentes níveis de ensino, como 

graduação e pós-graduação (MOROSINI, 1998). 

Dessa forma, observa-se que hoje os sistemas são muito maiores, 

existindo demandas crescentes por equipamentos e instalações, e formados por um 

corpo de funcionários e professores profissionais e muitos estudantes, oriundos de 

classes populares, sendo que esses dependem de subsídios diretos e indiretos para 

poder estudar. A capacidade ou o interesse dos diversos governos na América 

Latina em atender a estes custos crescentes certamente varia, mas dentro de limites 

relativamente estreitos, dados pelo volume global de recursos disponíveis, assim 

como por outras demandas em competição (SCHWARTZMAN, 2008). 

Em suma, verifica-se que as previsões legislativas apontam a liberdade 

de ensino e a autonomia universitária como uma constante, o que proporciona uma 

flexibilidade aos sistemas educacionais dos países em referência, como se vê de 

acordo com Nascimento (2009). 

Na Argentina e na Bolívia, a “Constituição argentina (art. 75, inciso 19) 

refere-se à educação fazendo simples menção à autonomia universitária; enquanto 

a Constituição boliviana (art. 185) consagra a liberdade acadêmica, administrativa, 

normativa e prevê eleições para o quadro de dirigentes. 

No México, a Constituição mexicana (art. 3º, inciso VII) reconhece a 

autonomia universitária em seus componentes de autogoverno, liberdade de cátedra 

e investigação, bem como de estabelecimento de planos de estudo. No Paraguai, a 

Constituição (art. 79) reconhece autonomia universitária com poderes para elaborar 

seus próprios estatutos e estabelecer suas formas de governo e políticas 

acadêmicas, bem como elaborar planos de desenvolvimento nacional. 

Na Venezuela, a Lei das Universidades é a norma setorial de tais 

instituições, estabelecendo sua estrutura de governo e seus mecanismos de 

condução institucional. A Constituição reconhece a autonomia universitária em seus 

aspectos organizacionais, acadêmicos-administrativos e de governo. 

No Brasil, as previsões sobre autonomia universitária estão sintetizadas 

no artigo 207 da Constituição Federal brasileira, que estabelece a autonomia 

didática, científica, administrativa, financeira e patrimonial. A Constituição preceitua 

a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Preconiza normas gerais 

sobre a educação, legando as normas específicas aos preceitos da Lei nº 9.394/96 – 

Lei de Diretrizes de Bases (LDB), que estabelece normas e diretrizes da educação 
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nacional. Particularmente, nos artigos 43 a 57, a LDB contempla a educação 

superior. 

Assim, observa-se que, apesar do reconhecimento da educação pelos 

textos constitucionais, normas infraconstitucionais encarregam-se de traçar objetivos 

que definem as respectivas regulamentações. Nascimento (2009) salienta que, na 

prática, essas normas produzem efeitos jurídicos, ou seja, têm eficácia e 

aplicabilidade imediata, pelo simples fato de serem normas constitucionais. No 

Brasil, algumas normas educacionais possuem eficácia pragmática, significa dizer 

que autoaplicabilidade fica à mercê do legislador e não permite aos cidadãos que as 

invoquem, pois não passam de mera expectativa de direitos subjetivos, como no 

caso dos artigos 205, 211, 214 e 215 presentes na Constituição Federal. 

  

2.5 O Plano Nacional de Educação e as políticas públicas da educação 

superior no Brasil 

 

Como tratado na seção 2.1, a Constituição Federal do Brasil, de 1988, em 

seu artigo 205, estabelece que a educação, sendo um “direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Compreende-se que a Constituição Federal Brasileira de 1988 trata a 

educação como um direito de todos, dever do Estado e da família, com a finalidade 

de garantir a realização plena do ser humano, além de proporcionar sua inserção no 

contexto do Estado Democrático e qualificá-lo para o mundo do trabalho. Dessa 

forma, a educação representa um mecanismo de desenvolvimento pessoal do 

indivíduo e da própria sociedade em que ele está inserido. 

Pode-se constatar que o Capítulo III, da Educação, da Cultura e do 

Desporto, Seção I, da Educação, da Constituição da República Federativa do Brasil, 

também estabelece em seu artigo 206, do inciso I ao VIII, que: 

 

Art. 206 O ensino será ministrado como base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
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V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas; 
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade; 
VIII - piso profissional nacional para os profissionais da educação escolar 
pública, nos termos de lei federal. 

 

O ensino particular no Brasil está amparado no Art. 206 da Constituição 

Federal, nos incisos II, III, conforme citado acima. No Art. 207, a Constituição 

garante, ainda, às Universidades o gozo de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, em obediência ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

O dever do Estado com a educação pode ser vislumbrado no artigo 208, 

da Constituição Federal de 1988, tendo um destaque para inciso V, que determina 

que “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 

acesso aos níveis elevados de ensino, de pesquisa e de criação artística, segundo a 

capacidade de cada um”. 

E o Art. 209 garante que a participação da iniciativa privada é livre em 

todos os graus de ensino, atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das 

normas gerais da educação nacional; e II - autorização e avaliação de qualidade 

pelo Poder Público. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de nº 9394, foi 

promulgada em 1996 para solidificar o que determina a Constituição de 1988. A 

LDB, no Capítulo IV – da Educação Superior, estabelece em seu artigo 436 várias 

finalidades para a Educação Superior. Antes e depois da promulgação da referida 

Lei, um número significativo de Leis, Medidas Provisórias, Decretos, Decretos-Leis, 

Portarias e Resoluções passou a nortear os caminhos do ensino superior no Brasil. 

A Lei 9394/96, em seu artigo Art. 43, do inciso I ao VII, estabelece as 

finalidades da educação superior que são: 

 

I. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico 
e do pensamento reflexivo; 
II. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para 
a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua; 
III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive; 
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IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado através da Lei nº. 

10.172, de 9 de janeiro de 2001, foi criado com o intuito de fortalecer as políticas 

públicas referentes ao Ensino Superior. O PNE preconiza que “a educação superior 

enfrenta, no Brasil, sérios problemas, que se agravarão se o Plano Nacional de 

Educação não estabelecer uma política que promova sua renovação e 

desenvolvimento”. 

A análise das diretrizes e metas contidas na proposta do PNE permite 

identificar as tendências oficiais para a educação superior, as quais expressam as 

discussões travadas no âmbito da sociedade civil, particularmente com setores 

educacionais envolvidos com estabelecimento de políticas para esse nível de 

ensino. A proposta de PNE para o ensino superior estrutura-se em dois níveis: 1) 

observações gerais com um breve diagnóstico da realidade da educação superior; 2) 

visualização dos indicativos de políticas e concepções de educação superior, no 

conjunto de metas referentes, dentre outras financiamento, avaliação, acesso, 

expansão e diversificação do sistema, pós-graduação, currículo e gestão (SOUZA, 

2006). 

O PNE prediz que existirá uma procura maior por educação superior, 

devido aos fatores demográficos, ao aumento das exigências do mercado de 

trabalho e das políticas de melhoria do ensino médio. O plano ressalta, ainda, que a 

matrícula no ensino médio deverá crescer nas redes estaduais, sendo provável que 

o crescimento seja procedente de alunos das camadas mais pobres da população, 

ocasionando uma demanda crescente de alunos carentes por educação superior. 

Ainda em relação à educação superior, o PNE (2001, p.55) enfatiza a importância 

desse segmento de ensino e preconiza que: 
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Nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e independente sem um forte 
sistema de educação superior. Num mundo em que o conhecimento 
sobrepuja os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano, a 
importância da educação superior e de suas instituições é cada vez maior. 
Para que estas possam desempenhar sua missão educacional, institucional 
e social, o apoio público é decisivo. 

 

Quando se analisa o PNE, percebe-se a necessidade de reconstrução de 

um sistema educacional de qualidade, justo e competente, ocasionando novos e 

constantes desafios à educação superior. Para isso, é necessário realizar a sua 

expansão, tendo um mínimo de planejamento. Um dos grandes desafios da 

educação é justiça, pois as desigualdades são enormes; um ensino de qualidade é 

principal objetivo e com uma adequação para que possa responder às aspirações, 

às necessidades e aos anseios da sociedade brasileira. 

 

2.6 Políticas de Ação Afirmativa no Ensino Superior 

 

As discussões sobre as políticas de ação afirmativa e de cotas em 

benefício de estudantes pobres e negros ao ensino superior público partem das 

desigualdades sociais e raciais gritantes, gargalos de uma sociedade injusta, 

acumuladas ao longo dos anos entre brancos e negros.  Podemos observar que 

essas desigualdades estão presentes em todos os setores da vida nacional: política, 

área de lazer, mercado de trabalho, sistema de saúde, educação, religião, esporte, 

entretenimento, entre outros.  

De acordo com os estudos de Pacheco e Silva (2007), a educação ocupa 

uma posição de destaque como centro determinante ao qual são umbilicalmente 

vinculadas os outros setores da vida. Os autores ressaltam que os negros não 

conseguem bons empregos e bons salários porque não tiveram acesso a uma boa 

educação e que não tiveram acesso a uma boa educação porque seus pais são 

pobres. Pode-se constatar que a educação, pobreza e mobilidade social estão em 

uma rua sem saída, sendo que a discriminação social nunca é considerada como 

uma das causas das desigualdades. 

É sabido que a introdução de cotas no ensino superior não é uma 

invenção brasileira. É uma política que já foi e está sendo experimentada por outros 

países do mundo que convivem com sistemas segregacionistas e discriminatórios, 

pouco importando suas formas históricas. 
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Com base nas pesquisas Marcon e Subrinho (2010), as ações afirmativas 

apareceram na Índia, ainda sob a dominação britânica, com intuito de combater os 

preconceitos e as restrições que excluíam os intocáveis. Essas políticas vão se 

intensificar no período que se segue à independência do país, garantindo uma 

representação mínima dos intocáveis nos cargos públicos.  

As ações afirmativas, nos anos 60, foram introduzidas nos Estados 

Unidos como respostas do governo às mobilizações pelos direitos cívicos da 

população afro-americana. Tomemos como exemplo algumas medidas postas em 

prática pelos Estados Unidos da América (EUA): a obrigatoriedade de cotas para 

negros e, posteriormente, outras minorias no mercado de trabalho e nas 

universidades, ponto que gerou uma série de polêmicas judiciais, sobretudo nos 

anos de 1970. 

Países como Canadá e Inglaterra passaram a discutir a temática só na 

década de 1980, pelo viés do multiculturalismo, como uma forma de garantir a 

representatividade da diversidade do país em espaços sociais específicos. Nos anos 

1990, para finalizar, Brasil e França, com discursos nacionais oficiais baseados na 

ausência de preconceitos, mas convivendo com formas de discriminação não 

explicitadas, passam a discutir a ações afirmativas.   

No âmbito da educação, olha-se para o resultado das políticas, voltadas 

para a população negra, implementadas pelo EUA, para o acesso ao ensino 

superior. De acordo com o Pacheco e Silva (2007, p.10), 

 

Durante o período de 1960 a 2000, os dados mostram um quadro positivo e 
um aumento significativo daqueles que ingressam na educação superior. A 
percentagem de negros na idade ideal (entre 18 e 25 anos), matriculados 
nesse nível de ensino passou de 13% em 1963 para 30% em 2000, sendo 
que o período de maior crescimento foi entre os anos 1967 e 1979, quando 
praticamente dobrou a percentagem daqueles ingressantes. A população 
negra matriculada no ensino superior representava 4,4% do total em 1966; 
dez anos depois, o número de negros subiu para 1 milhão e 33 mil e sua 
proporção para 9,6%.    

 

Em suma, as desigualdades no acesso à educação superior entre 

brancos e negros alteraram-se nos últimos quarenta anos. Pode-se observar, ainda, 

uma melhoria nas taxas gerais de ingresso e uma diminuição se deve justamente à 

intervenção do Estado através das políticas de ação afirmativa às cotas, à 

combinação das políticas universais de combate à pobreza com as políticas 
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específicas e aos programas sociais de distribuição de bolsas de estudos e de 

empréstimo financeiro. 

 

2.6.1 Contexto Brasileiro 

  

Os primeiros debates sobre as ações afirmativas no Brasil surgiram nos 

anos 1980, através das reivindicações dos movimentos negros com a criação do 

Movimento Negro Unificado (MNU), de acordo com os estudos Marcon e Subrinho 

(2010). Para abrir a discussão, tomemos a pesquisa do Henriques (2001) que diz 

que, em 1999, 89% dos jovens brancos entre 18 e 25 anos não haviam ingressado 

na universidade. Os jovens negros nessa faixa de idade, por sua vez, praticamente 

não dispõem do direito de acesso ao ensino superior, na medida em que 98% deles 

não ingressaram na universidade. 

Ainda de acordo com autor, do total dos universitários brasileiros, 97% 

são brancos sobre 2% de negros e 1% de descendentes de orientais. Sobre 22 

milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, 70% deles são negros. 

Sobre 53 milhões de brasileiros que vivem na pobreza, 63% deles são negros.  

O autor levanta os seguintes questionamentos: como fazer para aumentar 

o contingente negro no ensino universitário ou superior de modo geral, tirando-o da 

situação de 2% em que se encontra depois de 129 anos de abolição, em relação ao 

contingente branco que, sozinho, representa 97% de brasileiros com diplomas? Ou 

seja, como aumentar a representatividade do negro na educação superior, visando 

tanto a melhoria das oportunidades de ingresso e permanência, como a diminuição 

das desigualdades acumuladas durante cerca de 400 anos? 

Para acalentar a discussão, Marcon e Subrinho (2010, p. 23) levantam a 

seguinte questão que ganhou notoriedade nos principais veículos de comunicação: 

“será se o Brasil é um país racista, onde a raça e a cor da pele têm um papel 

importante na discriminação de certos grupos sociais, ou se o preconceito que existe 

no país é contra pobres de uma maneira geral?”. 

Na maioria das discussões que abordam a temática sobre cotas, dos 

quais foram consultados, sabe-se que as cotas são um meio eficaz de combater as 

desigualdades ou, ao contrário, se elas apenas vão criar outras, vai se tornar uma 

questão central. 
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Em consonância, Pacheco e Silva (2007) dizem que o ingresso, na 

universidade, dos negros e pobres oriundos das escolas médias públicas através de 

cotas, isto é, reservas de vagas para seleção, pode levar a uma degradação da 

qualidade do nível do ensino, porque eles não têm as mesmas aquisições culturais 

dos alunos selecionados pelo vestibular comum e tradicional. 

Atualmente, o Brasil apresenta duas vertentes sobre o assunto: de um 

lado, há a oposição predominante (mídias e intelectuais) daqueles que defendem 

programas racialmente neutros, fundamentados nas políticas de combate à pobreza, 

com ênfase na melhoria do sistema público da educação básica, como solução para 

um acesso menos desigual ao ensino superior.  

E do outro lado, há a posição oposta defendida pelas entidades do 

Movimento Negro que propõem uma política ou programa de cotas para estudantes 

das escolas públicas, combinando o critério socioeconômico com critério racial e 

étnico. Para os autores, a proposta atenderia aos dois lados da questão: melhoraria, 

por um lado, as oportunidades de ingresso do negro na universidade e, por outro 

lado, diminuiria as desigualdades acumuladas ao longo dos séculos, pois ele 

considera a especificidade do negro duplamente excluído pela condição 

socioeconômica e pela discriminação racial. 

As políticas de ação afirmativa são, antes de tudo, políticas sociais 

compensatórias. “Quando designamos políticas sociais compensatórias queremos 

dizer que são de intervenções do estado, a partir de demanda da sociedade civil, as 

quais garantem o cumprimento de direitos sociais, que não são integralmente 

cumpridos pela sociedade”, salienta Pacheco e Silva (2007, p. 21). 

   Pode-se concluir que as políticas sociais compensatórias, por sua vez, 

abrangem programas sociais que remedeiam problemas gerados em larga escala 

por ineficientes políticas preventivas anteriores ou devido à permanência de 

mecanismos de exclusão. 

Cita-se o caso do sistema de cotas nas universidades brasileiras, políticas 

afirmativas, em específico as cotas para o ingresso da população brasileira 

afrodescendentes à universidade pública, têm sido utilizadas como ações 

reparadoras por instituições que, ao fazer uso destas, contribuem para que a 

sociedade brasileira possa amenizar as consequências sofridas por aqueles que são 

vítimas do racismo e da discriminação racial. 
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2.7 Políticas Compensatórias no Ensino Superior 

 

A pobreza e a desigualdade social são estruturais na nossa economia, 

seja qual for a maneira como se manifestam em termos da questão social ao longo 

da história brasileira. Apesar dos investimentos e avanços nos últimos anos, por 

parte do Governo Federal e do Governo Estadual, persiste um vazio no debate 

sobre o que seja desenvolvimento sustentado com a compensação na educação.  

Na busca de assegurar esta igualdade de Direito para todos os membros 

da sociedade, o Estado Democrático desenvolveu políticas que permitiram uma 

atenção diferenciada a determinados grupos sociais. Percebe-se que este 

tratamento diferenciado legitimado através do Princípio da Igualdade, presente no 

art. 5º da CF/88, visto que certos grupos sociais, por deterem de necessidades 

especiais e ainda serem alvos mais ativos de discriminações ilícitas - como, por 

exemplo, os negros, as pessoas com deficiência, a mulher, os homossexuais, entre 

outros – careciam de uma proteção estatal diferenciada para proporcionar a 

igualdade desejada.  

Nesse contexto, surgem as ações afirmativas que tratam de políticas 

sociais compensatórias a serem praticadas por entidades públicas, privadas e por 

órgãos jurisdicionais, com o objetivo de promover igualdade entre os diferentes 

grupos que compõem uma sociedade. 

Para reforçar a discussão, Silva (2010) explica que a política 

compensatória denota, de modo amplo e geral, todo tipo de ação de governos que 

tem por objetivo minimizar carências nas condições de vida de estratos sociais 

específicos, vistos como prejudicados ou discriminados pelo padrão dominante de 

distribuição da riqueza social. Nesse nível de generalidade, o conceito aplica-se a 

sociedades historicamente determinadas e refere-se às opções de políticas sociais 

de seus governos. Essas políticas têm incluído programas de assistência e de 

transferência de renda, além daquelas referidas à educação gratuita, à previdência e 

à seguridade social.  

A autora salienta ainda que as políticas compensatórias estão associadas 

às transformações históricas pelas quais passou o Estado Liberal, à medida que 

modificações significativas nos pactos políticos necessários para a manutenção da 
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estabilidade institucional e da legitimidade dos governantes passaram a incluir a 

questão social na agenda política de países capitalistas. A concepção e a execução 

de políticas compensatórias deram origem às estruturas do chamado Estado do 

Bem Estar ou Estado Social. 

Em suma, o princípio da igualdade perante a lei entre os cidadãos e em 

consonância com a bibliografia citada não busca apenas uma igualdade formal, ou 

seja, perante a lei. Mas, principalmente, a igualdade formal que se preocupa em 

tratar os desiguais na medida das suas desigualdades.  

Cabe mencionar o sistema de cotas para negros como política 

compensatória, considerada com uma política discriminatória de inclusão social. 

Contudo, esta discriminação é de cunho positivo, pois busca, por meios de políticas 

compensatórias, combater a discriminação de cunho negativo a que são relegadas 

as minorias, especialmente as raciais.  

Nas últimas décadas, observa-se uma expansão do ensino superior no 

Brasil. No entanto, segundo o IPEA (2007), o ingresso de um branco a esse ensino é 

três vezes maior se comparado a um negro. Para Brito (2008), tal situação é 

resultado de um ensino público precário que não prepara o aluno para enfrentar os 

desafios de um vestibular de universidades públicas. O negro é o mais penalizado, 

pois, além da sua cor, ainda enfrenta uma situação socioeconômica desfavorável em 

relação ao branco.  

O autor salienta que, ao adotar o sistema de cotas raciais para acesso ao 

ensino superior, as universidades se valem da premissa desse ser um instrumento 

que possibilita ao indivíduo ascensão social e contribui para o crescimento do país, 

bem como a necessidade de se mudar o perfil dos que nela ingressam. O sistema é 

um mecanismo de inclusão social que permite a concretização de políticas de ações 

afirmativas, ao oferecer igualdade de oportunidades aos negros, que carregam 

consigo anos de discriminação e desigualdade.  

Corroborando com Brito, Silva (2003) assevera que a meta de cotas para 

negros nas universidades significa muito mais do que aumento de oportunidades de 

acesso ao ensino superior. Ou seja, ações afirmativas possibilitarão à população 

negra o resgate de um tempo perdido, em que a sociedade lhe usurpou direitos e 

garantias básicas para uma vida digna.  
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2.8 Políticas Focalizadas no Ensino Superior 

 

A ascensão do neoliberalismo5 no cenário mundial, e em particular no 

Brasil, trouxe consigo uma restrição da intervenção do Estado nas áreas sociais. As 

políticas públicas passaram a ser dependentes ao ajuste fiscal, acarretando o 

abandono de políticas que garantem os direitos universais e a implementação de 

políticas focalizadas. Almeida (2011, p.148) define que 

  

as políticas universalistas direcionariam os recursos públicos a todos os 
cidadãos, enquanto as focalizadas seriam uma tentativa de redirecionar 
estes recursos para os mais pobres por meio de instrumentos que os 
selecionem como beneficiários, nos parece que como os recursos são 
escassos a definição de universalizar ou focalizar está diretamente 
relacionada à definição de  prioridades pelo Estado 

 

Segundo Lima (2013, p.2), “a necessidade de expansão capitalista no 

período pós Segunda Guerra Mundial gesta o modelo de Estado denominado 

Estado do Bem-Estar Social”. Estado que desempenha papel de regulador da 

economia e da sociedade, operando em países centrais do capitalismo ações que 

buscam o pleno emprego, a introdução e ampliação de serviços sociais universais. 

A aplicação do neoliberalismo como política governamental no País, pós 

1990, enseja “reformas” no Estado e na educação, conforme descreve Almeida 

(2011, p. 149): 

 

No modelo neoliberal a economia acaba se desenvolvendo sem considerar 
as consequências sociais, já que seu objetivo maior está na regulação pelo 
mercado e no individualismo e não na preocupação de garantias sociais. A 
mediação do mercado faz com que as políticas sociais, neste contexto, 
sejam planejadas para reparar apenas suas sequelas, tendo, em 
decorrência disso, um caráter focal e não universalista. Nesta perspectiva, 
as políticas econômicas dentro do neoliberalismo têm primazia em 
detrimento às sociais, sendo sua relação reconfigurada já a partir da década 
de 1990, dando espaço às políticas sociais apenas nas brechas das 
econômicas. Dentro desta perspectiva, um dos argumentos utilizados para a 
defesa das políticas sociais focalizadas dentro do modelo neoliberal é o de 

                                                 
5
 O neoliberalismo surgiu após a 2

a
 Guerra Mundial, na região da Europa e da América do Norte nos 

países capitalistas centrais. Pode-se dizer que sua origem esteve relacionada ao texto o “Caminho da 
Servidão” de Friedrich Hayek de 1944, uma espécie de reação teórica e política contra o Estado 
intervencionista e de bem-estar. A promoção do livre comércio, a estabilização macroeconômica e as 
reformas estruturais deram origem ao General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) e as 
instituições gêmeas que nasceram das deliberações de Bretton Woods: o Banco Mundial em 1945 e 
o Fundo Monetário Internacional em 1946. FONTE: ARENDT, Hannah. A condição humana. Lisboa: 
Relógio D´Água Editores, 2001. [Tradução de Roberto Raposo. Publicado originalmente em 1958] 
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que esta modalidade da política social permitiria um melhor nível de 
eficiência e eficácia na distribuição dos recursos. O que, todavia, conta com 
os contra-argumentos de que para se garantir o corte populacional da 
intervenção essa modalidade necessita mobilizar recursos tanto para 
mapear a população a ser atendida e evitar vazamentos de gastos para os 
não-pobres, quanto para promover a avaliação da ação para certificar seus 
resultados. 

 

Com base nas leituras, conclui-se que as políticas focalizadas são 

involuntárias no discurso da democratização e da justiça social. Lima (2013) 

complementa que o Estado Neoliberal instaura-se como um Estado forte para o 

capital e fraco para as políticas sociais. A bússola desse modelo de Estado são as 

políticas focalizadas (focalização na pobreza) em detrimentos das políticas 

universais. 

No Brasil, no plano econômico e social são efetivadas medidas como: as 

privatizações, a abertura comercial, a desregulamentação da economia, a 

diminuição do Estado no tocante às políticas sociais, a desconstitucionalização dos 

direitos e a defesa das políticas focalizadas. A proposta do sistema neoliberal estava 

presente nos governos de Collor de Melo e Itamar Franco. Mas é só no governo 

Fernando Henrique Cardoso que essa orientação é consolidada, com a criação do 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) e institui novo 

ordenamento legal (LDB 9.394/96, Emendas Constitucionais, dentre outros), que 

estimulou, no campo da educação superior, a diversificação institucional e a 

expansão privatizada. 

O governo do Luiz Inácio Lula da Silva deu continuidade à orientação 

anterior, permanecendo a retirada do Estado da ação direta na garantia dos direitos 

sociais e há a emergência agressiva de uma nova burguesia de serviços, sobretudo 

na educação e saúde. Lima (2013, p.3) reforça que o governo do Lula 

  

aprofundou-se a diversificação institucional, a mudança na identidade 
institucional universitária, a compreensão da educação como mercadoria e 
não como direito social, a expansão privatizada, a forte presença da EAD e 
a internacionalização da educação e sua mercantilização.  

 

São exemplos de políticas focalizadas no País os programas de transferência de 

renda (Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Vale-Gás e Cartão-Alimentação), que 
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foram unificados no Programa Bolsa Família6, as cotas sociais e o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI). 

 

2.9 Políticas de Inclusão no Ensino Superior 

 

O Ensino Superior configura-se como meio potencial para o 

desenvolvimento pessoal e, por conseguinte, social. As políticas públicas devem 

primar pelo acesso e a inclusão à Educação de qualidade. Visualiza-se que as 

Políticas de ação afirmativa na educação superior brasileira têm início no século XXI, 

com a primeira experiência tendo lugar nas universidades estaduais do Rio de 

Janeiro em 2003.  

Com base em Oliven (2012), no âmbito das universidades federais, a 

pioneira foi a Universidade de Brasília e, atualmente, 84 estabelecimentos públicos 

de educação superior possuem processos seletivos que dão certo tipo de 

preferência a grupos que até bem pouco tempo constituíam uma minoria nesse setor 

de ensino. A maior parte deles usa o sistema de cotas, sejam sociais, raciais ou 

educacionais, nesse caso dando preferência a estudantes de escolas médias 

públicas onde estuda a maioria da população pobre.  

O autor ressalta ainda que duas universidades federais e as quatro 

estaduais paulistas utilizam o sistema de bônus. Os demais estabelecimentos 

separam um percentual de vagas para os alunos, que podem concorrer como 

cotistas, desde que se enquadrem nos critérios estabelecidos, que podem variar de 

universidade para universidade, e apresentem um nível mínimo de desempenho no 

processo seletivo exigido pelos cursos aos quais eles estão concorrendo.  

                                                 
6 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com 
condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza (com renda mensal por pessoa de 
R$ 70 a R$ 140) e extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$ 70), de acordo com 
a Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004.  O PBF 
integra a estratégia FOME ZERO, que tem o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação 
adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a erradicação da 
extrema pobreza e para a conquista da cidadania pela parcela da população mais vulnerável à fome. 
O Programa pauta-se na articulação de três dimensões essenciais à superação da fome e da 
pobreza: promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da transferência direta de renda à família; 
reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e Educação, por meio do 
cumprimento das condicionalidades, o que contribui para que as famílias consigam romper o ciclo da 
pobreza entre gerações; coordenação de programas complementares, que têm por objetivo o 
desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários do Bolsa Família consigam superar a 
situação de vulnerabilidade e pobreza. Disponível em: 
http://www.mds.gov.br/programabolsafamilia/o_programa_bolsa_familia/o-que-e.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5209.htm
http://www.fomezero.gov.br/
http://www.mds.gov.br/programabolsafamilia/o_programa_bolsa_familia/o-que-e
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Salienta, ainda, que é uma preocupação do governo corrigir o caráter 

elitista do ensino superior público, tornando a graduação mais acessível àqueles de 

menor poder aquisitivo e que moram no interior, através da oferta de cursos 

noturnos e da criação de novos estabelecimentos em um número maior de cidades, 

sendo considerado como forma de política de inclusão. Há a expansão da rede 

federal de educação superior através do Programa de Apoio ao Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), lançado pelo 

Governo Federal, em 2007, com o objetivo de expandir, de forma significativa, vagas 

para estudantes de graduação no sistema federal de ensino superior.  

Para sanar isso, a partir do ano de 2003, foram criadas 14 novas 

universidades federais e mais de 100 campi nas novas e antigas universidades, o 

que possibilitou a criação de novos cursos de graduação, ampliação de vagas e 

maior interiorização do setor público. O número de municípios atendidos pelos 

estabelecimentos federais passou de 114 em 2003 para 237 até o final de 2011.  

 

 

Figura 1: Resultado do censo da Educação Superior 2012. Fonte: Portal do MEC 
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De acordo com Censo da Educação Superior 2012, descrito na figura 1, 

nos últimos 10 anos, as matrículas dobraram, passando de 3,5 para 7,0 milhões de 

alunos. No período 2011- 2012, as matrículas cresceram 4,4%, sendo 7,0% na rede 

pública e 3,5% na rede privada. As instituições de ensino superior privadas têm uma 

participação de 73,0% no total de matrículas de graduação. 

A rede pública superior de ensino cresceu 74% nos últimos 10 anos. 

Neste período, as matrículas na rede federal dobraram e, entre 2011-2012, 

cresceram 5,3% e já têm uma participação de 57,3% da rede pública, superando a 

marca de 1,08 milhão de matrículas. 

Das 2.416 instituições de educação superior do Brasil, apenas 8% são 

Universidades e detêm mais de 54% dos alunos, sendo, portanto, grandes 

instituições. Por outro lado, as Faculdades têm uma participação superior a 84%, 

mas atendem pouco menos de 29% dos alunos. 

Os 7.037.688 alunos matriculados em cursos de graduação no Brasil 

estão distribuídos em 31.866 cursos, oferecidos por 2.416 instituições - 304 públicas 

e 2.112 particulares. O total de estudantes que ingressaram no ensino superior em 

2012 chegou a 2.747.089, e o número de concluintes, a 1.050.413. 

No próximo tópico serão abordados os aspectos históricos da educação 

superior, desde o Brasil colônia até a presente data, assim como da demanda 

específica e das características do setor privado, além de discorrer sobre os 

programas de acesso e de permanência ao ensino superior, desenvolvidos pelo 

Governo Federal. 

 



41 

 

3  EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Esta seção tem o intuito de estudar a educação superior no Brasil, em 

seus aspectos históricos, sua demanda, as características do setor privado e o 

acesso à permanência.  

De acordo com Souza (1991), no Brasil, a educação superior não existiu 

até 1808, pois a política de Portugal durante o período colonial proibia a criação de 

Instituições de Ensino Superior. Nasce essa modalidade de ensino, a partir da vinda 

da Família Real, com características coloniais e de elite, com a finalidade de 

preparar os profissionais para trabalhar nos altos postos do governo. 

 

3.1 Breve histórico da educação superior no Brasil 

 

No Brasil, a questão do acesso ao Ensino Superior remete a um breve 

percurso na história da Educação Superior, no sentido de identificar e delimitar 

alguns marcos significativos de sua trajetória. É importante destacar que o País 

nunca teve um modelo próprio de universidade, recorrendo sempre aos exemplos e 

às experiências de outros países, podendo constar, nos dias atuais, de uma 

superposição de modelos entre as Instituições de Ensino Superior públicas e 

privadas. 

A educação superior no Brasil teve seu inicio com o curso de Teologia e 

Ciências Sagradas, destinado principalmente à formação de sacerdotes, no século 

XVI. Piletti (2003) destaca que os jovens cursavam os cursos de Letras, de Filosofia 

e de Ciências Sociais, considerado de nível secundário, e deveriam ir para Europa 

caso desejassem continuar seus estudos e não fossem à carreira eclesiástica. 

Reforça-se que, no advento do Brasil Colônia, a Educação Superior no 

país esteve voltada para os filhos das famílias da elite social e econômica. Os jovens 

eram enviados para estudar nas universidades europeias, especialmente em 

Coimbra, Portugal. Os primeiros registros de escolas de Ensino Superior no País se 

deram com a chegada da Corte Portuguesa em 1808, conforme assevera Aprile 

(2009, p. 41): 

 

A criação das primeiras escolas isoladas de educação superior, no país, 
foram concebidas à luz do modelo napoleônico, centrado em cursos e 
faculdades, estruturados de forma independente e não propriamente a partir 
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da concepção de universidade, o “modelo”, centralizado do ponto de vista 
administrativo, mas dissociado em relação à integração das faculdades, via 
no ensino superior um importante mecanismo para formar os profissionais 
necessários ao funcionamento da sociedade e, ao mesmo tempo, um 
importante instrumento para disseminar as doutrinas vigentes. Esses cursos 
e faculdades se destinavam principalmente à formação dos quadros 
necessários à burocracia do Estado, em consonância com as suas 
doutrinas. 

 

O primeiro reinado brasileiro, sob o governo de Dom Pedro I, teve sua 

contribuição para o Ensino Superior, mas a principal evolução aconteceu no reinado 

de Dom Pedro II com a fundação dos cursos de Ciências Jurídicas e Sociais no ano 

1827. Foram as duas primeiras Faculdades de Direito no Brasil, instaladas no 

Convento de São Francisco (São Paulo), a 1ª de março de 1828, e no Mosteiro de 

São Bento (Olinda), a 15 de maio do mesmo ano. 

Dom Pedro II preocupava-se em aprimorar tudo o que já havia sido feito, 

criando, em seu reinado, novas instituições de Ensino Superior, como: a Escola de 

Minas de Ouro Preto, em 1875; a Escola de Belas Artes da Bahia, em 1880; e a 

Escola Politécnica da Bahia, em 1887. Quando aconteceu a Proclamação da 

República em 1889, o país já possuía, em São Paulo e Olinda, as escolas de Direito; 

na Bahia e no Rio de Janeiro, as escolas de Medicina; e em Ouro Preto, as escolas 

de Minas e de Farmácia, todas financiadas pelo Governo (COSTA, 2011). 

É importante salientar que o Brasil esteve fora do debate sobre a criação 

de um novo projeto de universidade vislumbrado e desenvolvido por países 

europeus, posto que, somente em 1920, portanto, bastante tardiamente (APRILE, 

2009), é criada a primeira Universidade brasileira: do Rio de Janeiro. Piletti (2003), 

por seu lado, afirma que, na realidade, a universidade de São Paulo, criada em 25 

de janeiro de 1934, foi a primeira universidade a funcionar no Brasil, pois a 

Universidade de Rio de Janeiro não teve existência mais que nominal, nunca 

chegando a funcionar na prática, devido às escolas que a formaram, todas mantidas 

pelo Governo Federal, continuarem técnica e administrativamente isoladas, não 

tendo sido criados instrumentos necessários à sua integração. 

A partir de 1930, o ensino superior passou por importantes modificações 

com a promulgação dos Estatutos das Universidades Brasileiras (Decreto nº 19.851, 

de 14 de abril de 1931), superou-se a fase das escolas superiores isoladas, de 

caráter marcadamente profissional. Começaram a ser criadas e a funcionar, de fato, 
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as universidades brasileiras. Souza (1997, p.24) descreve os fins da Universidade 

que são: 

 

a) Transmitir, pelo ensino, conhecimentos que enriqueçam ou 
desenvolvam o espírito e sejam úteis à vida; 
b) Formar especialistas em todos os ramos da cultura e técnicos e 
profissionais em todas as profissões de base científica ou artísticas; 
c) Realizar a obra social de vulgarização das ciências, das letras e das 
artes, por meio de cursos sintéticos, conferências, palestras, difusão pelo 
rádio, filmes científicos e congêneres. 

 

Destaca-se que, em 11 de abril de 1931, foi publicado o Decreto nº. 

19.851 que instituiu o Estatuto das Universidades Brasileiras, adotando, para a 

educação superior, o regime universitário. O artigo 1º do citado decreto afirma que: 

 

O ensino Universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura geral; 
estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos 
conhecimentos humanos; habilitar ao exercício de atividades que requerem 
preparo técnico e científico superior; concorrer, enfim, pela educação do 
indivíduo e da coletividade pela harmonia de objetivos entre professores e 
estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias, 
para grandeza da Nação e para o aperfeiçoamento da Humanidade. 

 

Na gestão do Presidente Getúlio Vargas, o Ministro Francisco Campos, 

além da institucionalização do Estatuto das Universidades Brasileiras, em 11 de abril 

de 1931, foi promulgada, segundo as normas desse estatuto, através do Decreto nº. 

19.851/31, a Organização da Universidade do Rio de Janeiro. No mesmo ano, 

conforme o Decreto nº. 19.850/31, foi criado o Conselho Nacional de Educação 

(CNE). 

Com o intuito de estabelecer um padrão nacional de ensino e normatizar 

as atividades educacionais, surge a primeira edição da Lei do Ensino Superior 

Nacional, embrião da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no ano de 1934. 

Apesar da criação das leis para regulamentação do Ensino Superior no País, a 

universidade manteve um caráter elitista, pois beneficiava somente os filhos dos 

grandes fazendeiros e da elite rural brasileira dominante no período pré-Vargas. 

Furlani (1998) comenta que “a escola, pensada como realidade histórico-social, 

cabia apenas o papel de reprodução da dominação, criada que fora para manter o 

status, isto é, a continuidade daquela sociedade de privilégios”. 

Em 1960, a LDB foi editada com base no substitutivo de lei do Deputado 

Carlos Lacerda. Em seguida, no período 1968/69, outra grande mudança acontece 
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no cenário educacional brasileiro com a reforma universitária por meio da Lei nº 

5.540, sob os auspícios de acordo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a 

United States Agency for International Development (USAID), que impunha diretrizes 

à produção do conhecimento e ao processo de pesquisa a serem realizados pelas 

universidades brasileiras.  

A partir de 1985, com a Redemocratização do país, as universidades 

nacionais procuravam recuperar o espaço perdido durante o governo militar 

brasileiro, no período 1964/85. A universidade nacional enfrentou, ainda, um período 

crítico marcado por greves, restrição salarial e orçamentária e indefinição de seu 

papel na sociedade nos governos de Sarney (1985-1990), Collor (1990-1992), 

Itamar Franco (1992-1994), Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) e Luiz Inácio 

Lula da Silva (2002-2010). 

O Estado, desde meados de 1990, incentiva e cria facilidades para a 

abertura e expansão de IES’s privadas. Em compensação, o setor público federal 

sofre restrições no apoio para manutenção e expansão, além de não gozar de 

autonomia administrativa e financeira sobre seu orçamento. De acordo com os 

estudos de Sguissardi (2004), as IES’s privadas se concentram principalmente na 

região Sudeste onde, entre outros fatores, é maior demanda de alunos, de renda e 

de lucro. Entre 1994 e 2000, verifica-se aumento de 38% de IES no País, montante 

em que as privadas apresentaram crescimento de 58%, enquanto as públicas 

tiveram uma diminuição de 23%. 

Para compreender a diferença entre ensino público e privado, pode-se 

recorrer à definição descrita por Marcovitch: 

 

A grande diferença entre universidade pública e universidade particular é 
que o ciclo do tempo da primeira deve ser mais longo. A universidade 
pública se permite o investimento em carreiras ainda não devidamente 
estruturadas. Deve fazê-lo, mesmo que o resultado surja somente em cinco 
ou dez anos. O ensino privado não pode fazer isso. Tem que responder a 
demandas imediatas, ajudar a formar profissionais, eventualmente até 
pesquisadores, mas sempre dentro de uma visão de retorno financeiro de 
curto prazo. A universidade pública tem outra dimensão, que é a da 
pesquisa e do compromisso com problemas estruturais da sociedade que a 
sustenta (MARCOVITCH, 1998, p. 121).  

 

Percebe-se que a baixa cobertura do Ensino Superior intensifica a 

seletividade, em especial nas Instituições de Ensino Superior na esfera pública, 

devido à alta inserção de egressos do Ensino Médio.  A Declaração Mundial sobre a 
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Educação Superior no século XXI afirma que a desigualdade de acesso ao Ensino 

Superior é um dos grandes desafios a ser superado pelos sistemas de ensino “em 

todos os lugares”, pois é acompanhada “pelo aumento das diferenças de 

oportunidades educacionais dentro dos próprios países, inclusive em algumas 

nações mais ricas e desenvolvidas” (UNESCO, 1998). 

 

3.2 Demanda para o ensino superior  

 

Pierre Bourdieu, nos meados de 1960, evidenciou a desigualdade escolar 

entre as classes sociais e constituiu um modelo de interpretar a relação entre 

sistema de ensino e estrutura de classe que rompe com a ideologia da escola 

“libertadora”. Segundo Bourdieu (1998), o sistema de ensino opera uma seleção 

”natural” sobre os estudantes, que estão mais aptos a obter sucesso nos processos 

de seleção escolar e a ter uma escolarização prolongada com ingresso na 

universidade, são os dotados dos instrumentos de apropriação dos conteúdos 

escolares e, no geral, dispõem de melhores condições financeiras.  

De acordo com Libâneo (2007), o Brasil tem um dos menores índices de 

matrículas na educação superior na América Latina (7,7% dos jovens na faixa etária 

de 18 a 24 anos). Entre 1999 e 2007, a matrícula nas instituições públicas foi de 

apenas 28%, enquanto nas particulares foi de 86%, em razão da redução do 

orçamento para o ensino superior, especialmente para as universidades federais.  

No momento em que a sociedade passou a vislumbrar o terceiro grau 

como o principal meio para melhorar a condição social, a questão da demanda para 

o Ensino Superior vem sendo discutida nas mais diversas camadas e esferas 

sociais. É nas faculdades privadas que a população jovem de baixa renda encontra 

o caminho da Educação Superior.  

Em suma, a demanda se deve à limitada oferta de vagas nas IES’s 

públicas, que são levadas a escolher seus alunos por meio de concorridos 

vestibulares, nos quais só são aprovadas minorias, candidatos providos de métodos 

preparatórios obtidos em escolas particulares para seleção das Universidades 

Públicas do País e, muitas vezes, oriundos das classes altas (com honrosas 

exceções).  

Entende-se que a educação é a base de uma sociedade pluralista, 

democrática, em que a cidadania não é um conceito garantido apenas formalmente 
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na lei, mas é exercida plena e conscientemente por seus membros. Segundo Souza 

(1991, p.182), 

A universidade moderna se destina à formação de profissionais qualificados 
de todos os tipos, à preservação, interpretação crítica e síntese do saber 
existente, a constituir o centro, por excelência, da investigação científica, a 
exercer missão cultural e educativa e a participar ativamente na aplicação 
do saber.  

 

Universidade não é apenas um nome que se possa aplicar 

indiferentemente a qualquer instituição de ensino ou de pesquisa científica, Pode-se 

diferenciar de qualquer outro tipo de instituição de ensino por ser o locus privilegiado 

em que os participantes do processo educacional interagem proficuamente, 

ampliando e adquirindo conhecimentos e habilidades com o objetivo de entender e 

agir sobre a realidade que os cerca.  

Para Souza (1991, p.183), “não há universidade sem universalidade do 

saber. (....) A universidade não se compreenderia sem a plena consciência de sua 

inserção na sociedade, sem que se estabeleça um sistema de relações de 

ajustamento mútuo entre ambas”. Este processo procede não apenas na 

capacitação técnica e formal dos alunos que desempenham suas atividades no seio 

da sociedade, mas deve proporcionar o desenvolvimento de uma visão global desta 

realidade. 

Assim, a universidade agrega compreensão do mundo à sua volta e 

tolerância a visões distintas, características fundamentais de uma cidadania 

integrada e ativamente democrática. Ademais, quanto mais pessoas tiverem acesso 

a boas universidades, mais cidadãos serão formados e somente desta forma 

atingiremos o desenvolvimento completo do povo brasileiro. 

 

3.3 Acesso e permanência no ensino superior 

 

A questão do acesso e da permanência na Educação Superior brasileira 

tem sido assunto de grande discussão no meio acadêmico e da sociedade civil, além 

de constituir um dos desafios a ser superado. Essa questão está ligada às 

discussões sobre vários aspectos: autonomia, gestão e estrutura, missão da 

Educação Superior, financiamento, programas, conteúdo e avaliação. Com isso, é 

necessário que o Estado crie políticas públicas de inclusão para atender a demanda, 

a qual precisamente refere-se ao processo de implementação de medidas que visem 
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à garantia da permanência dos estudantes na educação superior, até a 

integralização de seus cursos, sobretudos os advindos das classes populares. 

Libâneo (2007, p. 214) afirma que: 

 

O crescimento da demanda por ensino superior – relacionado ao 
crescimento de 200%, na década de 90, de concluintes do ensino médio – 
não levou o subsistema a responder, com a mesma intensidade, a essa 
procura. O governo Lula propõe-se a ampliar as vagas no ensino superior, 
especialmente nas instituições públicas.  

 

Muito embora a cada ano o número de vagas nas Instituições de Ensino 

Superior seja expandido, não há como negar que existe o problema do acesso à 

Educação Superior para a maior parte dos brasileiros. Para ilustrar, basta o 

argumento de Aprile (2009, p. 46): 

 

Dentre os fatores responsáveis pelo avanço do setor privado, no campo da 
educação superior, destacam-se as imposições do ajuste fiscal da década 
de 90, momento em que o governo federal não demonstrou capacidade 
para ampliar os gastos com a educação superior, assumindo o 
compromisso com a educação básica. Embora, 2002, 70% do total das 
matrículas do ensino superior estivessem concentradas no setor privado, o 
modelo de expansão do ensino superior proposto na década de 1990, 
centrado na iniciativa privada, começou a apresentar indícios de seus 
limites. Esses indícios sugerem que o modelo poderá comprometer, em 
breve, a própria sustentabilidade da oferta, tendo em vista a baixa 
capacidade de demanda da sociedade e dos índices de inadimplência dos 
estudantes matriculados nas instituições privadas.  

 

Em síntese, a simples ampliação da oferta de vagas não é condição 

suficiente para a democratização do acesso ao Ensino Superior. 

Desta forma, o Governo Federal, para preencher as vagas ofertadas nas 

IES’s privadas, lançou uma série de programas com o intuito de sanar os problemas 

de acessibilidade ao Ensino Superior, tais como o Programa Universidade para 

Todos (PROUNI), que oferece bolsas de estudos, parciais ou integrais, em 

instituições privadas, e o Financiamento Estudantil (FIES), programa destinado ao 

financiamento da graduação na Educação Superior de estudantes que não têm 

condições de arcar integralmente com os custos de sua formação. 

Constata-se que apenas a política de acesso de alunos carentes à 

Universidade talvez não seja suficiente, uma vez que se faz necessário que seja 

garantida a sua permanência. Em relação à permanência na Educação Superior, 

assevera Mota (2008, p. 4) que 
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Com relação ao processo de evasão nos cursos superiores, em termos 
gerais, os números do INEP não demonstram de imediato um processo de 
evasão acentuado, ou seja, em torno de 60% dos alunos de graduação 
concluem seus cursos no tempo mínimo. No entanto, nossas experiências 
pessoais em salas de aula evidenciam que desses 40% que evadem boa 
parte tem motivações de ordem econômica, variando da necessidade de 
trabalho a dificuldades de acompanhamento decorrentes de fraca formação 
no ensino médio. O processo de evasão pode e deve ser compensado via 
ocupação das vagas ociosas e por políticas assistenciais e acadêmicas 
adequadas, elevando o nível de diplomação. 

 

Nessa perspectiva, Faria (2011) reconhece que o acesso e a 

permanência dos estudantes de origem popular ao ensino superior dependem de 

medidas de ações afirmativas, destinadas a democratizar o espaço universitário, que 

tem maior representatividade das elites brasileiras, entretanto, as formas e os 

critérios de acesso devem ser democráticos atendendo a demanda da sociedade 

atual, articuladas com políticas de permanência, para os estudantes de origem 

popular, que dispõem de condições econômicas insuficientes para garantir a 

permanência com qualidade na universidade, o que, na maioria das vezes, tem 

como consequência o baixo rendimento acadêmico e a evasão dos cursos.  

 

3.4 Políticas públicas para o acesso e a permanência no ensino superior 

 

A expansão da educação no ensino superior brasileiro, de certa maneira, 

é em decorrência dos investimentos realizados pelos governos nas esferas estadual, 

municipal e federal. Nesse contexto, surgem os debates sobre as políticas públicas 

para a educação superior, dentre elas destacam-se o Financiamento Estudantil 

(FIES); Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas Instituições 

Federais e Estaduais de Educação Superior (UNIAFRO); Programa de 

Acessibilidade na Educação Superior (INCLUIR); Programa Universidade para 

Todos (ProUni); Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES); e Programa 

de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA).  

Essas políticas pretendem arcar com a sobrecarga de egressos do Ensino 

Médio, melhorar tanto a qualidade como a quantidade, além de aumentar 

consideravelmente o número de vagas nas Universidades. Pode, assim, a sociedade 

lutar por uma vaga em uma IES, seja por méritos, seja com o aporte do governo 

brasileiro.  Desse modo, “as políticas públicas têm sido criadas como resposta do 

Estado às demandas que emergem da sociedade e do seu próprio interior, sendo a 
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expressão do compromisso público de atuação numa determinada área a longo 

prazo” (CARVALHO, 2002, p.12). 

Bernardo (2001) defende que as políticas públicas são as formas mais 

visíveis da operação concreta do interesse coletivo, com suas diferenciações e 

segmentações internas. Lembra que as políticas públicas são criadas e 

estabelecidas pelos mais variados interesses, como, por exemplo, almejando o bem 

comum de um determinado grupo da sociedade, visando a interesses de grupos 

dominantes, entre outros. Assim, 

 

As políticas públicas, em geral, são geradas a partir de um fato político que 
o geram. Quando uma política pública atende uma carência da realidade 
social que se institui num interesse comum, ela é gerada de um fato político 
e ao mesmo tempo origina outro (BONETI, 2006, p.52). 

 

Dentre as mencionadas, três merecem destaque, por contribuírem 

diretamente para o acesso e a permanência dos estudantes no ensino superior, são 

elas: FIES, ProUni e PNAES. 

 

3.4.1 Programa Universidade para Todos  

 

O Programa Universidade para Todos (PROUNI), estabelecido pela Lei 

11.096, de 13 de janeiro de 2005, oferece bolsas de estudo parciais e integrais para 

os cursos de graduação e sequenciais em instituições privadas. O Programa é 

destinado ao aproveitamento de vagas ociosas existentes em instituições privadas. 

Em contrapartida às bolsas de estudo, o Governo Federal disponibiliza benefícios 

fiscais às IES’s que aderirem ao Programa. 

No início da gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o MEC 

desencadeou o processo de Reforma da Educação Superior, visando: democratizar 

o acesso ao ensino superior; inserir a universidade no projeto de desenvolvimento 

nacional; refinanciar a universidade pública; transformar a universidade pública em 

referência para toda a Educação Superior; estabelecer nova regulação entre os 

sistemas público e privado. O PROUNI, uma das primeiras iniciativas no âmbito da 

Reforma, pode ser analisado como desdobramento da relação posta aos setores 

público e privado, como uma política focalizada, de caráter compensatório e, de 

certa forma, como uma ação afirmativa (APRILE, 2009). 
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Segundo Schwartzman (2008), em 2006, o país já contava com 2.022 

instituições privadas (que abrigavam mais de 75% do alunado) e 248 públicas. Ao 

final do segundo semestre de 2006, o PROUNI já havia concedido cerca de 250 mil 

bolsas (integrais e parciais de 50%) e a meta a ser atingida, em curto prazo, era 

manter 400 mil alunos no sistema privado, o que corresponderia a 10% das 

matrículas do setor privado.  

O Programa visa a criar condições para o acesso de estudantes carentes 

ao Ensino Superior por meio da oferta de bolsas de estudo, de diferentes 

modalidades: bolsa de estudo integral concedida a brasileiros não portadores de 

diploma de curso superior, cuja renda per capita não exceda o valor de até um 

salário mínimo e meio; bolsa de estudo parcial de cinquenta por cento concedida a 

brasileiros não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar per 

capita não exceda o valor de até três salários mínimos (BRASIL, 2005), sendo 

exigido ainda: ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)7; ter 

cursado o Ensino Médio completo em escola pública; ter cursado o Ensino Médio 

completo em instituição privada com bolsa integral; ser portador de necessidades 

especiais; ser professor da rede pública de Educação Básica, no efetivo exercício do 

magistério, integrando o quadro de pessoal permanente da instituição, desde que 

esteja buscando complementar sua formação em cursos de licenciatura ou de 

Pedagogia. Nesse último caso, não é necessária a comprovação de renda familiar 

per capita estipulada.  

As inscrições para o processo seletivo do PROUNI são efetuadas por 

meio eletrônico e cabe à IES credenciada oferecer acesso à internet aos candidatos. 

Ao aderir ao PROUNI, a IES deve conceder uma bolsa de estudo para cada nove 

alunos regularmente matriculados e, no caso da IES beneficente, o percentual é de 

uma bolsa para cada quatro alunos matriculados. A concessão de bolsas está 

limitada a 10% do total de matriculados, devendo a IES atentar para a 

proporcionalidade em relação aos cursos oferecidos, turnos e unidade 

administrativa. 

 

                                                 
7
 O ENEM é uma prova de âmbito nacional, voluntária para os concluintes ou egressos do ensino médio. Avalia o domínio de 

códigos de linguagem, capacidade de aplicar conceitos na compreensão de fenômenos, selecionar e interpretar informações, 
argumentar, compreender e elaborar propostas de intervenção na realidade. Seus objetivos são: servir de referência para o 
desenvolvimento do currículo das escolas, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio que privilegiam 
a interdisciplinaridade, a contextualização e as questões sociais, em contraponto aos exames vestibulares tradicionais; servir 
de modalidade alternativa ou complementar de avaliação para seleção de candidatos das IES ou do processo de seleção de 
pessoal das empresas. 
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3.4.2 Fundo de Financiamento ao Estudante ao Ensino Superior  

 

O Financiamento Estudantil (FIES) foi criado por medida provisória, a MP 

1.827, de maio de 1999 e convertido na Lei nº 10.260 em 12 de julho de 2001. O 

FIES é um programa federal que busca aumentar o número de vagas disponíveis no 

Ensino Superior aos jovens em idade universitária que não tenham condições de 

arcar integralmente com os custos de sua formação. O Fundo financia até 100% do 

valor da mensalidade à Instituição de Ensino. A origem dos recursos destinados ao 

programa é de recursos orçamentários do MEC, de recursos das loterias (não 

utilizados pelo antigo Programa de Crédito Educativo (PCE)8) e de retornos 

financeiros. 

Para receber o benefício do FIES, o candidato deve estar regularmente 

matriculado em Instituição Privada, cadastrada no Programa e com avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo MEC. Não poderão se candidatar os alunos 

cuja matrícula acadêmica esteja em situação de trancamento; que já foram 

beneficiados pelo FIES e que sejam responsáveis por inadimplência com o 

Programa de Crédito Educativo (PCE/CREDUC); beneficiários de bolsas integral ou 

parcial do PROUNI, bem como em curso/habilitação/turno diferente daquele 

vinculado a sua bolsa; alunos cuja renda bruta total mensal familiar seja inferior ao 

valor da mensalidade do curso a ser financiado. Essa restrição não se aplica aos 

bolsistas parciais de 50% do PROUNI e aos bolsistas complementares de 25%, pois 

esse grupo não passa por processo seletivo para obter o financiamento do FIES. 

Schwartzman (2006) comenta que o FIES, desde a sua criação até o final 

de 2006, realizou 396,6 mil contratos e repassou R$ 4.035.000 a um custo de 10,1 

mil por aluno/contrato, cujo valor alcança dez vezes mais o do aluno que ingressa 

através do PROUNI. Em termos de atendimento à demanda, no período 1999-2006, 

o Programa contou com a celebração de 62,5 mil contratos em média, que, sendo 

mantida nos próximos 4 anos, acrescerá permanentemente no sistema 250 mil 

alunos, pouco mais de 6,2% da atual matrícula no setor privado. 

Segundo o portal do MEC (2013), o FIES abrange 1.536 universidades e 

faculdades brasileiras. Apesar disso, algumas medidas que auxiliam no crescimento 

                                                 
8
 Criado nos anos 1970, o Programa de Crédito Educativo (PCE/CREDUC) somente foi institucionalizado em 25 de junho de 

1992, por meio da Lei nº 8.436, quando passa a ser definitivamente administrado e supervisionado pelo MEC. Baseado em 
experiências de outros países, o Programa tinha os seguintes objetivos: buscar a igualdade de oportunidades educacionais; 
diminuir a evasão do ensino superior; e proporcionar às camadas populares recursos financeiros para cursar o ensino superior, 
entre outros. 
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do total de contratos foram adotadas em 2010, como prazo para quitação do 

financiamento (que agora é três vezes maior do que o período pelo qual o 

financiamento foi utilizado, acrescido de um ano e mais 18 meses como carência). 

Outra vantagem foi destinada aos acadêmicos de licenciatura e medicina, que 

abatem 1% do total da dívida a cada mês, trabalhado nas redes públicas de saúde e 

educação. Os alunos que têm renda de até um salário mínimo e meio na família e 

que estão matriculados em cursos de licenciatura ou os estudantes que recebem 

bolsa parcial do Programa Universidade para Todos (PROUNI) não precisam 

apresentar fiador para se candidatarem ao FIES. 

 

3.4.3 Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 

 

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) foi instituído 

pela Portaria Normativa/MEC nº 39/2007, tendo sido regulamentado pelo Decreto nº 

7.234/2010. Na leitura do artigo 1º, desta espécie normativa, depreende-se que o 

PNAES tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na 

educação superior pública federal, por meio da democratização das condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal, da minimização dos 

efeitos das desigualdades sociais e regionais e conclusão da educação superior, da 

redução das taxas de retenção e evasão e da contribuição para a promoção da 

inclusão social pela educação (incisos I a IV do artigo 2º). 

O portal do MEC reforça que o Programa apoia a permanência de 

estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das 

Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), tendo como objetivo viabilizar a 

igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria 

do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de 

repetência e evasão. 

O PNAES oferece assistência à moradia estudantil, alimentação, 

transporte, saúde, inclusão digital, cultura, creche, ao esporte e apoio pedagógico. 

As ações são executadas pela própria instituição de ensino, que deve acompanhar e 

avaliar o desenvolvimento do programa. Os critérios de seleção dos estudantes 

levam em conta o perfil socioeconômico dos alunos, além de critérios estabelecidos 

de acordo com a realidade de cada instituição.  
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No seu primeiro ano, R$ 125,3 milhões em investimentos. Em 2009, foram 

R$ 203,8 milhões, e em 2010, o investimento foi de R$ 304 milhões. Para 2013, é 

previsto que o investimento ultrapasse a casa de R$676 milhões, segundo o portal 

da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior 

(ANDIFES).  

Nas exposições, percebe-se que as políticas públicas do Governo Federal 

são criadas para amparar a sociedade em geral, pois o que se objetiva é de 

interesse público. As políticas são, então, programas criados para suprir alguma 

lacuna na sociedade, algum fato ocorrido que necessita que o Estado determine a 

realização de respostas. No caso em estudo, são programas que impulsionaram a 

ascensão e a expansão das Instituições de Ensino Superior no Brasil. 
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4 METODOLOGIA 

 

Esta seção apresenta a metodologia utilizada, a caracterização da 

pesquisa, a definição do universo, os procedimentos e as técnicas utilizadas para 

coleta e análise dos dados e informações deste estudo. Gil (2007) define a pesquisa 

como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos. O autor salienta, ainda, que “a 

pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder 

ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de 

desordem que não pode ser adequadamente relacionada ao problema” (GIL, 2007, 

p. 17). 

Minayo (2010) explica que a metodologia é o caminho do pensamento e a 

prática exercida na abordagem da realidade, ou seja, a metodologia inclui 

simultaneamente a teoria da abordagem (o método), os instrumentos de 

operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador 

(sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade). A metodologia ocupa 

um lugar central no interior das teorias e está referida a elas. 

De acordo com Ariboni (2004), sendo a pesquisa definida como o 

conjunto de atividades voltadas para a busca de um determinado conhecimento, 

pode-se afirmar que toda pesquisa que utiliza métodos e técnicas específicos, sendo 

realizada de forma sistemática e buscando conhecimento através da experiência, é 

uma pesquisa científica. 

A presente pesquisa teve o intuito de analisar de que forma as políticas 

públicas do ensino superior permitem o acesso e a permanência de estudantes de 

cursos superiores, focalizando em especial os estudantes do curso de Direito da 

Faculdade Cearense, no período de 2010.1 – 2013.2, que utilizaram o FIES. Deste 

modo, segundo Oliveira (1997), a presente pesquisa classifica-se como Pesquisa 

Documental e de Campo, pois consiste na observação dos fatos tal como ocorrem 

espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis, presumivelmente, 

para posteriores análises. 

A pesquisa, quanto aos procedimentos, classifica-se como descritiva, de 

acordo com Ariboni (2004, p. 13), que define a pesquisa descritiva como “aquela 

cujo interesse está em se descobrir e observar fenômenos, descrevendo-os, 

classificando-os e interpretando-os”. O autor salienta, ainda, que, para que os 
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resultados tenham validade cientifica, a pesquisa precisa ser corretamente 

elaborada, utilizando métodos próprios, partindo de um problema, considerando as 

variáveis que lhe são pertinentes e analisando e interpretando os resultados obtidos, 

até chegar a uma conclusão. 

Quanto à natureza das variáveis que foram pesquisadas, o estudo se 

caracteriza na convergência das abordagens qualitativa e quantitativa, intitulada por 

Creswell (2007) como método misto. O autor explica que, no método misto, o 

pesquisador baseia a investigação supondo que a coleta de diversos tipos de dados 

garanta um entendimento melhor do problema pesquisado. 

A pesquisa foi desenvolvida em uma abordagem qualitativa pela 

diversidade do objeto a ser pesquisado. Triviños (1987, p 128.) diz ainda que, no tipo 

de pesquisa qualitativa, “não são admitidas visões isoladas, estanques, visto que se 

desenvolve em interação dinâmica, retroalimentando-se e reformulando-se 

constantemente”.  

Na abordagem quantitativa, Marconi e Lakatos (2003) explanam que na 

pesquisa quantitativa é considerado que tudo pode ser quantificável, o que significa 

traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer 

o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, 

desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.). 

Creswell (2010, p. 34) ressalta que os métodos mistos combinam os 

métodos predeterminados das pesquisas quantitativas com métodos emergentes 

das qualitativas, assim como questões abertas e fechadas, com formas múltiplas de 

dados contemplando todas as possibilidades, incluindo análises estatísticas e 

análises textuais. Neste caso, os instrumentos de coleta de dados podem ser 

ampliados com observações abertas, ou mesmo, os dados censitários podem ser 

seguidos por entrevistas exploratórias com maior profundidade. 

A pesquisa tem como recorte metodológico o período de 2010 a 2013, 

tempo em que a Faculdade Cearense dispõe do financiamento estudantil na 

cobertura total da mensalidade dos alunos beneficiados. A observação de como 

ocorre o acesso e a permanência dos estudantes matriculados oferecerá subsídios 

que enriquecerão a análise do estudo, principalmente para se entender como os 

sujeitos da pesquisa utilizam o FIES para ingressar e permanecer no ensino 

superior.  
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Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa pode ser 

definida como documental e de campo, com a utilização de questionário com 

questões fechadas para o desenvolvimento da análise.  

Dessa forma, com a finalidade de alcançar os objetivos da pesquisa foram 

utilizados os seguintes procedimentos de pesquisa: Pesquisa Documental – com a 

utilização da legislação específica, Portarias Normativas, Circulares, Decretos e 

Resoluções do FNDE (em Apêndice), além de documentos oficiais, registros 

acadêmicos e tabelas estatísticas da Faculdade, e pesquisa de campo, descritas 

abaixo. 

 

4.1 Pesquisa Documental 

 

A pesquisa teve início com o levantamento bibliográfico, com o objetivo de 

investigar e entender o processo de criação e expansão das instituições de ensino 

superior no país, tendo como referência elementos conceituais acerca da temática, 

bem como as políticas públicas para o ensino superior. 

No segundo momento, foi realizada a pesquisa documental. A opção por 

esse tipo de pesquisa residiu no fato de que, segundo Gil (2007), a pesquisa 

documental é muito parecida com a bibliográfica. A diferença está na natureza das 

fontes, pois esta forma vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa. Permitindo avaliar os documentos de “primeira mão” (documentos de 

arquivos, igrejas, sindicatos, instituições etc.), existem também aqueles que já foram 

processados, mas podem receber outras interpretações, como relatórios de 

empresas, tabelas etc. 

A pesquisa documental realizou-se por meio da análise da Legislação 

Nacional, das Diretrizes Gerais do FIES, dos Relatórios de Perfil Socioeconômico 

dos estudantes da FaC. A análise documental permitiu compreender informações 

obtidas por meio dos questionários e das entrevistas, e analisar as várias nuances 

do acesso e da permanência dos estudantes na IES.  

O levantamento dos dados estatísticos foi realizado por meio de planilhas, 

com informações sobre o perfil: pessoal, familiar, educacional e profissional; o 

programa; e a vida acadêmica. A análise desse conjunto de fontes e informações 

possibilitou: Coletar dados e informações a respeito do acesso e permanência dos 



57 

 

estudantes na FaC; Levantar dados para caracterizar o perfil socioeconômico dos 

estudantes do curso de Direito beneficiados com o programa; e Verificar se a FaC 

desenvolve ações para garantir a permanência dos estudantes do curso de Direito 

contemplados com o programa. 

Foi feita, ainda, uma verificação no Sistema Operacional da Instituição 

para constatar o número de alunos, ativos e inativos, beneficiados e não 

beneficiados com algum programa de desconto ofertado pela IES ou de alguma 

Política Pública, além de analisar os documentos (gráficos, pastas e relatórios) 

disponibilizados pelo Núcleo do FIES da FaC, possibilitando, assim, levantar e 

apresentar o número de estudantes beneficiados com o programa e a taxa de 

permanência desses alunos na IES. 

 

4.2 Pesquisa de Campo 

 

Decidiu-se utilizar a pesquisa de campo, pois esta é utilizada com o 

objetivo de conseguir informações e/ ou conhecimentos acerca de um problema, 

para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, 

ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles, além de definir qual 

é o meio de coleta de dados, tamanho da amostra e como os dados serão tabulados 

e analisados, de acordo com Marconi e Lakatos (2003).  

Para corroborar com autores explicitados acima, Gil (2007, p.53) diz que o 

tipo de pesquisa segue o delineamento de estudo de campo, pois os dados serão 

coletados in loco, salientando que “no estudo de campo o pesquisador realiza a 

maior parte do trabalho pessoalmente, pois é enfatizada a importância de o 

pesquisador ter ele mesmo uma experiência direta com a situação em estudo”.  

Com base, ainda, nos autores, salienta-se que a pesquisa de campo, 

propriamente dita, não deve ser confundida com a simples coleta de dados, é algo 

mais que isso, pois exige contar com controles adequados e com objetivos 

preestabelecidos que descriminam suficientemente o que deve ser coletado.  

 

4.2.1 Local de Estudo 

 

O campo de estudo nesta pesquisa foi a Instituição Faculdade Cearense 

(FaC), localizada na Avenida João Pessoa, 3884, na cidade Fortaleza, na qual se 
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desenvolveram as principais etapas do trabalho. Para favorecer a pesquisa, 

conforme Andrade (2007), é necessário delimitar a abrangência temporal para coleta 

dos dados. Deste modo, como unidade amostral9 foi definida a participação dos 

alunos matriculados no curso de Direito beneficiados pelo FIES.  

A Faculdade foi fundada no ano de 2002 e tem como principal objetivo 

contribuir para a formação e qualificação de recursos humanos da capital cearense. 

Em 2004, foi realizado o primeiro vestibular para o curso de Direito. No ano seguinte, 

outros cursos foram ofertados: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação 

Social com habilitação em Jornalismo, Comunicação Social com habilitação em 

Publicidade e Propaganda, além dos cursos de Pedagogia e Turismo.  

A partir de 2006, a Instituição iniciou as atividades de extensão, 

possibilitando à comunidade a disseminação do conhecimento e a educação 

continuada. No ano de 2008, foi autorizado o funcionamento do curso de Serviço 

Social. Hoje a Faculdade conta com uma população discente de aproximadamente 

oito mil alunos, considerando a situação acadêmica: cursando, Inativa e Trancada.  

 

4.2.2 Universo 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 223), a delimitação do universo da 

pesquisa “consiste em explicitar que pessoas ou coisas, fenômenos, etc. serão 

pesquisados, enumerando suas características comuns, como por exemplo, gênero,  

faixa etária, organização a que pertencem, comunidade onde vivem etc.”. Foram 

escolhidos, como universo de estudo, os estudantes do curso de Direito da 

Faculdade Cearense beneficiados com Financiamento Estudantil (FIES), pois é o 

curso que detém o maior número de inscritos.  

 

4.2.3 Amostra 

 

No período estudado, constatou-se que a FaC tem 132 (cento e trinta e 

dois) alunos contemplados com financiamento, tornando impossível considerá-los 

em sua totalidade, devido a situação acadêmica dos mesmos. Por essa razão, 

optou-se por trabalhar com uma amostra, ou seja, um número mínimo de alunos que 

                                                 
9
 Mattar (2007, p.130) denomina unidade amostral a unidade básica que contém elementos, em 

número representativo, da população a ser amostrada. 
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possam representar o total do curso, sendo eles parte dos elementos que compõem 

a Instituição, uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo 

(população); é um subconjunto do universo (MARCONI e LAKATOS, 2003).  

O autor salienta, ainda, que o tamanho da amostra diz respeito à 

quantidade de pessoas que irá participar do estudo. Na ocasião o tipo de amostra 

que foi utilizada na pesquisa é a amostra não-probabilística, pois a característica 

principal das técnicas de amostragem não probabilística é a de que, não fazendo 

uso de formas aleatórias e seleção, torna-se impossível a aplicação de fórmulas 

estatísticas para o cálculo, por exemplo, entre outros, de erros de amostra. Dito de 

outro modo, não pode ser objeto de certos tipos de tratamentos estatísticos 

(MARCONI e LAKATOS, 2003). Para obter o número da amostra, foi utilizada a 

fórmula de Benni (2002). 

 

No = (1/e) 

n = N x No / N + No 

Na qual: 

no = coeficiente, 

e = erro (considere 0,5% e lembre-se que quando for dividir transforme 0 

0,5% em decimal) 

N = população e 

n = amostra. 

 

POPULAÇÃO: 132 alunos 

 

CÁLCULO   

n=132x200/132+200 

n=26400/332 

n=79,51 

 

Feito o cálculo, o resultado foi de 80 questionários, número mínimo de 

questionários que deveriam ser aplicados. Desse modo, classifica-se, ainda, a 

amostra da pesquisa como intencional, conforme Marconi e Lakatos (2003, p. 54): 
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o pesquisador está interessado na opinião (ação, intenção etc.) de 
determinados elementos da população, mas não representativos dela. 
Seria, por exemplo, o caso de se desejar saber como pensam os líderes de 
opinião de determinada comunidade. O pesquisador não se dirige, portanto, 
à “massa”, isto é, a elementos representativos da população geral, mas 
àqueles, segundo seu entender, pela função desempenhada, cargo 
ocupado, prestígio social, exercem as funções de líderes de opinião na 
comunidade. Pressupõe que estas pessoas, por palavras, atos ou atuações, 
têm a propriedade de influenciar a opinião dos demais. 

 

Foram tomados, aleatoriamente, 92 (noventa e dois) estudantes do curso 

de Direito beneficiados com o programa, com a situação acadêmica “cursando”, 

“trancado” ou “inativo”, entre o período de 2010.1 a 2013.2, dos diversos semestres. 

 

4.3 Instrumento para coleta dos dados 

 

Para Minayo (1994), os instrumentos de coleta de dados a serem 

utilizados dependem do problema de pesquisa, do objetivo que o pesquisador 

pretende alcançar e do universo a ser pesquisado. Os instrumentos utilizados devem 

ser claramente definidos, tanto para a coleta de dados primários em pesquisa de 

campo (observação, entrevista, questionário, formulário, caderno de campo) como 

para a pesquisa suplementar de dados (pesquisa documental, consulta a anuários, 

censos, etc.).  

Com base no discurso da autora, foi utilizado o seguinte instrumento para 

a coleta dos dados: o questionário com perguntas semiestruturadas, que foram 

respondidas por 92 (noventa e dois) estudantes beneficiados com o FIES, no 

período entre 2010 e 2013, de uma amostra dos 132 (cento e trinta e dois)  A opção 

do questionário permitiu traçar o perfil socioeconômico de cada estudante, a fim de 

compreender as condições que o levaram à adesão ao programa e à permanência 

na Instituição. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 A interpretação dos dados foi feita após a coleta das informações, que foi 

realizada por meio dos questionários aplicados com os estudantes beneficiados com 

o programa e dos documentos disponibilizados pela FaC. Vale lembrar que este 

estudo tem a intenção de analisar a forma que o Financiamento Estudantil permite o 

acesso de estudantes no curso de Direito ofertado pela Faculdade Cearense, além 

estudar os programas desenvolvidos pela IES para a permanência desses alunos 

até a conclusão do curso. 

 

5.1 Pesquisa Documental  

 

A partir da definição do que é Pesquisa Documental, explicitada no tópico 

4.2, podem ser apresentados alguns dados acerca do objeto em estudo. O universo 

de estudo são os discentes matriculados na Faculdade Cearense beneficiados com 

FIES entre 2010 e 2013. Verifica-se, na tabela 1, o quantitativo de alunos Ativos 

(situação acadêmica Cursando) e Inativos (situação acadêmica Inativo e Trancado), 

constatando que, entre 2010 e 2013, o número de alunos ativos varia de 3500 a 

3900 e o de inativos varia de 270 a 450. 

 

Tabela1: Quantitativo de estudantes ativos e inativos na FaC, no período de 2010.1 a 2013.2  

 Fonte: elaborada pelo pesquisador (2014) 

 

 

No gráfico 1, verifica-se que, de 2010.1 a 2012.1, o curso de Ciências 

Contábeis foi o que deteve o maior número de alunos ativos, sendo ultrapassado 

CURSO \ ANO 
2010.1 2010.2 2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 

ATIVOS INATIVOS ATIVOS INATIVOS ATIVOS INATIVOS ATIVOS INATIVOS ATIVOS INATIVOS ATIVOS INATIVOS ATIVOS INATIVOS ATIVOS INATIVOS 

ADMINISTRAÇÃO 607 37 606 61 599 76 570 95 528 83 520 73 509 91 498 73 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 703 49 699 55 737 79 731 72 737 63 712 65 724 70 695 63 

DIREITO 429 24 403 26 454 40 449 41 426 51 416 41 423 47 417 32 

JORNALISMO 393 29 384 37 380 37 362 38 384 40 372 28 334 35 314 29 

PEDAGOGIA 283 26 297 44 280 46 262 43 270 49 267 56 244 56 245 50 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 516 43 531 59 518 64 533 58 524 57 504 51 470 57 447 45 

SERVIÇO SOCIAL 526 48 575 44 619 42 692 50 725 62 788 38 834 50 802 60 

TURISMO 198 22 211 19 195 30 204 14 222 27 191 23 156 39 111 17 

 
3655 278 3706 345 3782 414 3803 411 3816 432 3770 375 3694 445 3529 359 

 
3933 4051 4196 4214 4248 4145 4139 3888 
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pelo curso de Serviço Social no período de 2012.2 a 2013.2. O curso de 

Administração, no intervalo de 2010.1 a 2011.1, ficou no 2º lugar em alunos ativos, 

mas a partir de 2011.2 passou a ser o 3º. O 4º lugar sempre foi assegurado pelo 

curso de Publicidade e Propaganda, mas ameaçou o 3º lugar, entre 2011.2 e 

2013.2, ocupado pelo curso de Administração. O 5º, 6º, 7º e 8º sempre foram 

ocupados pelos cursos de Direito, Jornalismo, Pedagogia e Turismo, 

respectivamente. 

 
Gráfico 1: Alunos ativos no período de 2010.1 a 2013.2  

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014) 

 

No gráfico 2 pode-se discutir sobre a situação inativa dos estudantes 

matriculados na faculdade entre 2010.1 e 2013.2. O curso de Administração foi 

curso que teve mais alunos inativos entre o período estudado, dos 8 (oito) foram 6 

(seis) - 2010.2, 2011.2, 2012.1, 2012.2, 2013.1 e 2013.2. Já o curso de Ciências 

Contábeis foi o primeiro em 2010.1 e 2011.1 e o 2º colocado no período em que o 

curso de Administração foi o primeiro.  

O curso de Direito, em relação ao quantitativo de alunos inativos, foi o 5º 

colocado nos dois semestres de 2012, o 6º nos anos de 2011 e de 2013 e o 7º em 

2010. O curso de Jornalismo deteve o 5º lugar em 2010.1, em 2010.2 passou para o 

6º lugar, entre 2011.1 e 2012.2 foi o penúltimo, tornando-se o último em 2013.1, mas 
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retornou para o 7º em 2013.2. Em relação ao número de inativos no período 

estudado, o curso de Pedagogia ficou nas seguintes colocações: 3º em 2012.2 e 

2013.1; 4º em 2010.2, 2011.1 e 2013.2; 5º em 2011.2 e 2012.1; e 6º em 2010.1, 

salientando que o curso em 2010.2 ficou empatado na 4ª colocação com o curso de 

Serviço Social. 

O curso de Publicidade e Propaganda deteve os seguintes lugares quanto 

ao quesito número de alunos inativos: 2º em 2010.2; 3º em 2010.1, 2011.1, 2011.2 e 

2013.1; 4º no ano de 2012; e 5º em 2013.2. Já o curso de Serviço Social em 2010.1 

deteve a 2ª colocação, a 3ª em 2012.1 e 2013.2, a 4ª em 2010.2 e 2011.2, a 5ª em 

2011.1 e 2013.1, e a 6ª 2012.2. O 8º lugar sempre foi ocupado pelo curso de 

Turismo, com exceção do período de 2013.1. 

 
Gráfico 2: Alunos inativos no período de 2010.1 a 2013.2 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014) 

 

 

A amostra da pesquisa será não-probatória intencional, segundo 

classificação de Lakatos e Marconi (2008), pois o ambiente da pesquisa é 

conhecido, permitindo, assim, se dirigir intencionalmente aos estudantes de Direito 

da Faculdade Cearense, pois é o curso que detém o maior número de inscritos no 

programa, conforme tabela 2, com o objetivo de conhecer a opinião desses 

estudantes.  
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Tabela 2: Quantitativo de estudantes beneficiados pelo FIES no período de 2010.1 a 2013.2  

CURSOS 2010.1 2010.2 2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 

ADMINISTRAÇÃO 1 2 3 1 4 5 2 4 

C.CONTÁBEIS 2 7 1 4 7 9 31 7 

DIREITO 5 15 10 16 17 27 26 16 

JORNALISMO 2 1 3 1 4 5 7 1 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0 0 0 4 2 14 9 3 

PEDAGOGIA 3 0 1 0 0 1 5 1 

SERVIÇO SOCIAL 1 0 2 4 7 14 21 8 

TURISMO 0 1 0 1 2 1 0 0 

TOTAL 14 26 20 31 43 76 101 40 

           Fonte: elaborada pelo pesquisador (2014). 

 

Dentre os cursos ofertados pela Faculdade Cearense, o curso de Direito, 

entre 2010 e 2013, foi o que teve mais adesão ao financiamento estudantil com 

31%, seguido pelos cursos de Ciências Contábeis, Serviço Social, Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda, Administração, Pedagogia e por último o curso de 

Turismo, conforme gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Comparativo evolutivo da adesão ao Financiamento Estudantil  

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014) 

 

É possível, ainda, acompanhar a evolução da adesão ao Programa, 

semestre a semestre, descrita no gráfico abaixo, levando em consideração a 
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percentagem de estudantes ativos por estudantes beneficiados com o 

financiamento.  

 

Gráfico 4: Evolução da adesão ao FIES pelos estudantes de Direito no período de 2010.1 a 2013.1  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014) 

  

Constata-se que o semestre de 2012.2 foi o que houve a maior adesão ao 

programa e 2010.1, a menor. 

  

5.2 Pesquisa de Campo 

 

A pesquisa de campo é investigação empírica e foi realizada na 

Faculdade Cearense que dispõe de elementos para explicar o acesso e a 

permanência do estudante no ensino superior, através do olhar dos acadêmicos do 

curso de Direito beneficiados com o FIES, coletados com a aplicação de 

questionários. 

 

5.2.1 Perfil Pessoal dos estudantes beneficiados com o Programa  

 

Do universo de 132 alunos do curso de Direito da Faculdade Cearense 

contemplados com o Financiamento Estudantil no período de 2010.1 a 2013, uma 

amostragem de 92 estudantes respondeu ao questionário estruturado. Do universo 
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amostral, constata-se que a maioria é do gênero feminino, sendo 65% do curso, e 

35% do gênero masculino, conforme demonstra o gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Gênero  

 

                  Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014). 

 

A idade dos estudantes dos inscritos no Programa, predominante, 

encontra-se na faixa etária de 26 a 30 anos de idade, descrito no gráfico 6. 

Entretanto, concentra-se um número significativo de estudantes na faixa etária entre 

20 a 22 anos, seguido pela faixa de 23 a 25 anos, representando, respectivamente, 

22,83%, 18,48% e 17,4% dos beneficiados no curso. Somados, dão 58,71%, o que 

representa aproximadamente 54, do total de 92 contemplados. Percebe-se, ainda, 

que grande parcela dos estudantes ingressou cedo na faculdade, desmitificando o 

estereotipo de que estudantes de origem popular encontram dificuldades para se 

inserirem na educação superior mais jovem devido à ampla concorrência dos 

vestibulares. 
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Gráfico 6: Faixa etária dos beneficiados com o FIES  

 

                 Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014) 

 

As respostas dos estudantes do curso de Direito beneficiados com o 

Programa variam acerca da cor/raça/etnia. 51,09% dos beneficiados se declararam 

pardos, 34,78% brancos, 13,04% negros e apenas 1,09% amarelos. Os dados, 

apresentados no gráfico 7, revelam que mais da metade dos estudantes 

beneficiados pelo Programa se intitulam da raça/cor parda. Pode-se afirmar que 

existe um equilíbrio no percentual dos beneficiados em comparação aos dados do 

IBGE de 201010, que foram de 48,2% branca, 6,9% negra, 44,2% parda e 0,7% 

amarela e indígena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 Disponível em 
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Sintese_de_Indicadores_Sociais_2010/Tabelas/>. Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Tabela 8.1 - População total e respectiva distribuição 
percentual, por cor ou raça, segundo as Grandes Regiões, Unidades da Federação e Regiões 
Metropolitanas - 2009. Acesso em 12 jun. 2014. 
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Gráfico 7: cor/raça/etnia dos beneficiados com o Programa  

 

                 Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014) 

 

Quando questionados sobre o estado civil, verifica-se, no gráfico 8, que 

43 são solteiros e 25 são casados, sendo, em porcentagem, 46,73% e 27,17%, 

respectivamente. Os dois estados civis juntos representam a maioria dos estudantes 

beneficiados.   

 

Gráfico 8: Estado Civil dos beneficiados com o FIES 

 

                 Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014) 

 

Sobre o local de residência, 72,83% (67 dos entrevistados) residem em 

Fortaleza, seguido de 26,08% (24 estudantes) residentes nos municípios da região 
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metropolitana de Fortaleza e 1,08% (1 entrevistado) residente em outro município. O 

meio de transporte mais utilizado pelos estudantes para deslocamento até a 

Faculdade, como mostra a gráfico 9 a seguir, é o ônibus do transporte coletivo 

público com 45,65% dos estudantes. É um número expressivo, que corresponde a 

35,87% dos beneficiados que vão com veículo próprio para FaC. O Campus Sede 

onde funciona o curso de Direito fica localizado na Av. João Pessoa, um corredor da 

cidade, com isso os estudantes buscam meios alternativos de locomoção. 

 

Gráfico  9: Tipo de locomoção dos beneficiados com o FIES  

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador (2014). 

 

Como dito anteriormente, a FaC está localizada em corredor de trânsito 

de Fortaleza, além de dispor de várias linhas de ônibus, descritas na tabela 3,  

43,48% dos estudantes beneficiados com o FIES responderam no questionário que 

levam entre 31 a 60 minutos para chegar a IES (gráfico 10). Acredita-se que o 

transito seja o principal empecilho para que o tempo do trajeto não possa ser 

reduzido, devem ser pensadas alternativas de locomoção ou caminhos para que o 

tempo de deslocamento possa ser reduzido (verificar no anexo 2, linhas do 

transporte coletivo que trafegam na Av. João Pessoa). 

Ainda quanto ao tempo médio de deslocamento até a FaC, 26,04% dos 

demais estudantes responderam que levam 15 minutos; 16,30% utilizam de 16 a 30 

minutos; 11,96% necessitam de 61 a 90 minutos; e 2,17% precisam de mais 90 

minutos para chegar a IES.  
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Gráfico 10: Tempo médio de deslocamento até a FaC  

 

                 Fonte: elaborado pelos pesquisadores (2014). 

 

Constata-se, assim, que o perfil pessoal dos estudantes beneficiados com 

o programa é na maioria do gênero feminino, entre 26 e 30 anos, da raça/cor parda, 

com estado civil solteiro, residente em Fortaleza, utilizam o transporte coletivo para ir 

até a IES, levando em média de 31 a 60 minutos. 

 

5.2.2 Perfil familiar 

 

No tópico perfil familiar, 40% dos estudantes relataram que moram com 

os pais (gráfico 11). Com isso, podemos afirmar que os beneficiados, na grande 

maioria, dependem financeiramente dos pais para arcar com gastos extras. 
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Gráfico 11: Os beneficiados residem com quem?  

 

                 Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2014). 

 

Quanto à situação profissional de seus pais, correspondem 28,26% (do 

total) autônomos, 15,22% (do total) assalariados em instituição pública e 14,13% (do 

total) aposentados; tendo a formação escolar de 23,92% (do total)  o 2º grau 

completo, 21,74% (do total) o 1º grau incompleto, 11,96% (do total)  o 1º grau 

completo e o 11,96%  (do total) superior completo, como descrito no gráfico 12.  

Já a situação profissional de suas mães, 28,26% dos estudantes 

afirmaram ser dona de casa, seguidos de 16,3% que disseram ser assalariada em 

instituição pública e de 14,13% assalariada em instituição privada. Sobre a formação 

escolar, 32,6% tem o 2º grau completo e 23,92% não concluíram o 1º grau, 

apresentando uma disparidade no grau de instrução, como descrito no gráfico 13. 
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Gráfico 12: Formação escolar do pai  

 

                 Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2014) 
. 

 

Gráfico 13: Formação escolar da mãe 

 

                 Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2014). 

 

Percebe-se que os pais e as mães dos discentes contemplados com o 

Programa têm o mesmo grau de escolarização, levando em consideração a 

formação entre nível médio e superior, ao passo que o percentual corresponde a 

48,91%.  

Os gráficos 12 e 13 apresentam um índice bastante expressivo de pais e 

mães que são analfabetos, a diferença entre os dois é de apenas 2%. Contudo é 

interessante observar que 10,81% mães têm pós-graduação e 5,44% têm o ensino 
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superior. Já 11 pais têm o ensino superior e 8 têm pós-graduação, o que 

correspondem 11,96% e 8,7%, respectivamente.  

 

5.2.3 Perfil Educacional 

 

Quando questionado sobre qual o curso feito antes de matricular-se no 

curso de Direito na FaC, 50% responderam que cursaram apenas o 2º grau regular 

(ensino médio), conforme o gráfico 14. Entretanto, concentra-se um número 

significativo de estudantes que ingressaram no curso como graduado, 

representando 17,39%.  

Essa possibilidade de ingresso é ancorada no Projeto Pedagógico do 

curso de Direito – PPC (2010), que permite o estudante ingressar ao curso através 

de concurso vestibular, processos de transferência de outra IES, ingresso como 

graduado e por situação de reopção, quando caracterizar-se o caso.  

 
Gráfico 14: Formação escolar do beneficiado com o FIES 

 

                 Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2014). 

 

Outro dado também constatado revela que a maioria dos estudantes, com 

50% dos beneficiados, concluiu o ensino médio em escolas públicas, sendo que 

31,52% concluíram em escolas particulares sem apoio de bolsas de estudos e os 

demais 18,18% com apoio de bolsas como mostra o gráfico 15. Constata-se, assim, 

que não houve uma discrepância nesta informação, apesar de esperar outro 

resultado, considerando que os alunos oriundos de escolas públicas concorrem em 
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condições de desigualdades em relação aos alunos, com melhores condições 

socioeconômicas e que puderam custear os estudos em escolas privadas com 

ensino de qualidade e em cursinhos pré-vestibulares. 

 

Gráfico 15: Instituição de ensino onde o estudante bolsista com o Fies concluiu  

 

                 Fonte: elaborado pelos pesquisadores (2014). 

 

5.2.4 Perfil profissional 

 

Dos 92 estudantes entrevistados, 35 são assalariados em empresa 

privada, representando 38,04%, seguido de 23,92% que são assalariados em 

empresa pública. Causou inquietação o número de alunos que buscam um vínculo 

empregatício ou até mesmo uma oportunidade para exercer uma atividade, 

independente do ramo, correspondendo a 20,95% (do total de alunos beneficiados), 

como revela o gráfico 16. 
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Gráfico 16: Situação profissional do estudante contemplado com o FIES  

 

                   Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014). 

   

A maioria dos contemplados com financiamento está lotada na cidade de 

Fortaleza, conforme gráfico 17, representando 60,87%, 18,48% não responderam o 

item quando questionados, pois ainda não possuem emprego, sendo que eles 

almejam ingressar no mercado de trabalho. Salienta-se que 16,30% trabalham na 

região metropolitana de Fortaleza e 4,35% em outros municípios. 

 
Gráfico 17: Região que os estudantes bolsistas do FIES trabalham  

 

                  Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014). 

 

Quando examinados sobre o tempo de vínculo empregatício, 44,56% 

disseram que trabalham mais de três anos no mesmo local, acompanhado de 
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32,60% que estão na empresa de menos de um ano a dois anos, sendo que 51,08% 

(do total) não exercem atividade relacionada ao curso, como descrito no gráfico 18.  

 
Gráfico 18: Ramo de atividade  

 

                  Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014). 

 

Os dados levantam as seguintes considerações: falta oportunidade no 

âmbito de Direito, os discentes estão na zona de conforto, não existe um interesse 

do aluno em mudar a sua realidade profissional, há medo de sair “do certo para o 

duvidoso” por parte dos acadêmicos. Existem mais variáveis que impossibilitam a 

mudança do quadro de comodismo profissional, e a Faculdade, por meio da 

coordenação, deve criar mecanismo para possibilitar aos estudantes os horizontes 

na área de atuação. 

 

5.2.5 Sobre o Programa 

 

No gráfico 19, verifica-se que 43,48% dos estudantes recorreram ao 

Financiamento Estudantil para ingressar ao ensino superior, 32,60% utilizam o FIES 

para ajudar a pagar a mensalidade e 20,65% usam o financiamento para 

permanecer na IES.  
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Gráfico 19: Motivos que recorreu ao FIES 

 

                 Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014) 
. 

 

Segundo o portal do MEC (2014)11, o Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES) é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação 

na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. 

Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores 

que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da 

Educação. 

Em 2010, o FIES passou a funcionar em um novo formato. O Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) passou a ser o Agente 

Operador do Programa e os juros caíram para 3,4% ao ano. Além disso, passou a 

ser permitido ao estudante solicitar o financiamento em qualquer período do ano. 

Como foi visto anteriormente, uma parcela significativa dos beneficiados 

com o programa não possuem vinculo empregatício, sendo necessário recorrer ao 

financiamento para ingressar no ensino superior; até mesmo os que têm laços 

institucionais necessitam do auxilio para arcar com as mensalidades. Sem a adesão 

ao FIES seria quase impossível ingressar ou permanecer no ensino superior, dadas 

as dificuldades explicitadas no decorrer da pesquisa. 

                                                 
11

 Disponível: http://sisfiesportal.mec.gov.br/fies.html. Acessado em 15 de jun. 2014. 

 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/fies.html
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Questionados se os estudantes beneficiados teriam condições de arcar 

com as mensalidades, caso não tivessem aderido ao Financiamento, 90,22% 

disseram que não teriam como bancar as parcelas, apenas 9,78% afirmaram que 

poderiam pagar as mensalidades, como mostra o gráfico 20.  

 
Gráfico 20: Sem adesão ao programa, teria como arcar com as mensalidades do curso 

 

                 Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2014). 

 

O gráfico 21 revela algo já esperado: 95,65% não contam com programas 

disponibilizados pela IES para garantir a permanência no ensino superior, só 4,35% 

contam com estes benefícios. 

 
Gráfico 21: Os estudantes beneficiados possuem algum benefício oferecido pela FaC  

 

                 Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2014). 
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De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Direito (2010), como 

apoio e incentivo ao estudo, a Instituição possui, em seu plano financeiro, descontos 

consanguíneo, funcional e antecipação, além de convênios com empresas 

(GRÁFICO 22). Como incentivo, a Faculdade oferece desconto aos alunos que 

participam da monitoria e disponibiliza ainda, conforme as necessidades 

administrativas, bolsa de trabalho para alunos e egressos. Tal medida faz parte de 

uma política de atenção permanente a uma parcela da comunidade acadêmica que 

poderá custear seu curso trabalhando na própria Instituição. 

 
Gráfico 22: Benefício oferecido pela FaC aos beneficiados com o FIES 

 

                 Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2014). 

 

Como pode ser observado no gráfico 23, embora não esperado, a 

localização aparece com 48,91% como sendo o principal motivo da permanência do 

bolsista do FIES na FaC. Como mencionado anteriormente, a Instituição está 

localizada no corredor que liga o centro de Fortaleza aos bairros da região sul e 

alguns municípios da região metropolitana de Fortaleza. Sabe-se, ainda, que a 

grande maioria do público da IES trabalha no centro e nas adjacências e mora na 

zona sul, sendo a faculdade uma opção para cursar no ensino superior. Salienta-se 

que o segundo lugar ficou com a adesão ao programa, tendo 23,91% do total, 

seguido do corpo docente que obteve 17,39%.  
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Gráfico 23: Motivos de permanência na FaC  

 

                 Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014). 

 

Questionados se o fato de estar no Ensino Superior, por meio do FIES, 

possibilitou aos alunos ingressantes e concluintes ingressar no estágio profissional e 

no mercado de trabalho, o resultado foi preocupante: 32,60% não exercem atividade 

profissional e, por outro lado, 31,52% trabalham em atividades relacionadas ao 

curso, sendo 13,04% (do total) em estágio. 

Em relação ao estágio, convém lembrar que a sua definição de acordo 

com a Lei nº 11.788/200812:  

 

Art. 1º - Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de 
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos.  
§ 1º- O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o 
itinerário formativo do educando.  
§ 2º - O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento 
do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  
Art. 2º - O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme 
determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de 
ensino e do projeto pedagógico do curso. 

 

Para finalizar a seção, foi feita a seguinte pergunta aos contemplados 

com financiamento: se, como bolsista, houve algum tipo de dificuldade durante o 

                                                 
12

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acessado em 22 de jun. 
2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
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curso. 72,74% responderam o item “não” e 28,26 % o item “sim”. Os estudantes que 

responderam “sim” pontuaram, em ordem quantitativa, como problemas: despesas 

extras, conciliar horários de estudo com o trabalho, falta de tempo para assistir às 

aulas e alcançar o coeficiente acadêmico.   

 
Gráfico 24: Você teve alguma dificuldade durante o curso, por ser bolsista Fies?  

 

 Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014). 

 

Em relação ao coeficiente acadêmico, cabe esclarecer que, de acordo 

com PPC do curso (2014), o processo de avaliação de aprendizagem é parte 

integrante do processo de ensino. São atividades curriculares preleções, pesquisas, 

exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, estágios, provas 

escritas e orais previstos nos respectivos planos de ensino, aprovados pela 

Coordenadoria de curso. A apuração do rendimento acadêmico é feita por disciplina, 

incidindo sobre a frequência (75%) e o aproveitamento (média 7,0), e a avaliação do 

rendimento acadêmico será expressa numericamente numa escala de 0 (zero) a 10 

(dez), admitindo-se fração.  

 

5.2.6 Vida Acadêmica 

 

Para conhecer a vida acadêmica dos beneficiados, o perfil dos estudantes 

foi dividido nas seguintes subcategorias: Disponibilidade para estudo, Motivo de 

escolha do curso, Sentimento em relação à escolha do curso, Motivo de escolha da 

Universidade, Dificuldades acadêmicas e Dificuldades financeiras.  
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No que se refere ao item a escolha do curso, como ilustra o gráfico 25, 

mais de 65% dos entrevistados alegaram que o principal motivo de escolha está 

relacionado à identificação com a área e apenas 2,17% fizeram a escolha do curso 

em virtude da interferência da família ou de amigos. 

 
Gráfico 25: Motivo da escolha do curso 

 

                 Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014). 

 

Constata-se que a maioria dos alunos escolheu o curso por se 

identificarem com a área, em virtude de confirmar que o FIES concede descontos na 

área pretendida de formação, o que vem de encontro com a visão de alguns alunos 

na coleta de dados. 

O propósito do questionamento sobre os sentimentos foi para confirmar o 

motivo de escolha do curso. O gráfico 26 apresenta que os acadêmicos escolheram 

o curso em virtude de se identificarem com a área, o que vem ao encontro das 

informações do gráfico em que os alunos grifam seu sentimento em relação ao curso 

escolhido. O estudo mostrou que a maioria, 83,7%, dos alunos contemplados, 

acredita que fizeram uma boa escolha do curso.  
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Gráfico 26: Percepção do estudante beneficiado quanto sua escolha  

 

        Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014). 

 

Conclui-se, mais uma vez, que os alunos com FIES estão satisfeitos com 

o curso, considerando que, além de haver identificação com a área, fizeram boa 

escolha; a satisfação com o Programa é confirmada pelos dados da pesquisa. 

Reforça-se que tudo isso são pontos que permitiram o acesso e garantem a 

permanência do estudante na IES. 

Salienta-se que o portal do MEC (2014) registrou aumento de 47% nos 

contratos firmados no ano passado em relação a 2012. No total, foram formalizados 

556,5 mil contratos em 2013 contra 377,6 mil do ano anterior. Desde 2010, quando 

houve mudanças nas regras de contratação e redução dos juros, foram firmados 

mais de 1,16 milhão de contratos.  

De acordo com o MEC (2014), do total de contratos formalizados entre 

2010 e 2013, o curso de engenharia é o mais procurado, com mais de 198 mil 

contratos. Em seguida, direito (178 mil contratos), administração (98 mil), 

enfermagem (84 mil) e pedagogia (53 mil). Em 2013, o estado com o maior número 

de contratos firmados foi São Paulo (155 mil), seguido de Minas Gerais (61 mil), da 

Bahia (40 mil) e do Rio de Janeiro (36 mil).  

As facilidades para obter o financiamento do curso de graduação têm 

atraído cada vez mais estudantes. Pode-se afirmar que o financiamento é um dos 

elementos decisivos, na maioria das vezes, para o ingresso e a permanência do 

acadêmico na IES devido ao MEC permitir as inscrições em qualquer época do ano, 
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a qualquer momento do curso, podendo se candidatar alunos regularmente 

matriculados em cursos de graduação presenciais não gratuitos oferecidos por 

instituições cadastradas no programa e que tenham obtido resultados positivos em 

provas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Como se observa no gráfico 27, a maior percentagem dos beneficiados é 

a de que se dedicam de uma a cinco horas semanais aos estudos. Entende-se que 

o reduzido tempo para estudar se justifica em virtude de necessitarem trabalhar para 

ajudar a família e suprir os gastos de estudante.  Nesse sentido, verifica-se que, 

embora tenham conseguido acesso à educação superior, os contemplados com 

FIES não têm condições ideais para o estudo, visto que sua jornada de trabalho é 

extensa, de acordo com dados coletados.  

 
Gráfico 27: Quanto tempo os estudantes beneficiados com FIES destinam ao estudo fora do universo 

acadêmico  

 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2014). 

  

O intuito de apreciar os motivos de escolha da faculdade se deu a fim de 

conhecer a expectativa do aluno, bem como o que este aluno procura e prioriza para 

a sua formação. De acordo com gráfico 28, os três principais motivos dos 

ingressantes escolherem a Universidade estão relacionados primeiro, à localização; 

segundo, à obtenção da bolsa do Fies; e, terceiro, à qualidade de ensino.  
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Gráfico 28: Motivo que os estudantes beneficiados escolheram a FaC  

 

                 Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014) 

 

Para garantir a qualidade de ensino, a FaC, com base  na  Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), n.º 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, 

que definiu a educação escolar como educação básica e educação superior, 

delegou à União a competência para definir as normas para esse último nível de 

ensino e promoveu mudanças no campo educacional, teve como desdobramento a 

criação de processos avaliativos.  

Nessa lei é também atribuída à União a responsabilidade em assegurar o 

processo nacional de avaliação do rendimento escolar em todos os níveis, em 

colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a 

melhoria da qualidade do ensino. Dessa forma, de acordo com o PPC do curso, 

percebe-se não somente a preocupação com a articulação dos níveis de ensino e 

com a garantia do padrão de qualidade, mas também com os processos que 

permitirão diagnosticar os caminhos da educação nacional e melhorar sua 

qualidade. 

Nesse contexto surge o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes), criado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que tem como 

principais componentes a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho 

dos estudantes. Os resultados dessas avaliações possibilitam traçar um panorama 

da qualidade dos cursos e instituições de educação superior no País. As 

informações obtidas são utilizadas pela IES para orientação da sua eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social, pelos órgãos governamentais para 
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orientar políticas públicas e pelos estudantes, pais de alunos, instituições de ensino 

e público em geral para orientar suas decisões quanto a realidade dos cursos e das 

instituições. 

A faculdade oferece aos alunos ingressantes atividades, no Projeto de 

Nivelamento, que buscam o desenvolvimento de habilidades e competências 

necessárias para o bom desempenho das atividades acadêmicas durante a 

graduação, com a carga horária de 60 horas, durante o primeiro semestre. Após a 

conclusão do programa os estudantes que obtiverem no mínimo participação de 

75% e aprovação com média mínima 7(sete) nas atividades ofertadas, são 

atribuídos certificados de cumprimento de horas de atividades complementares. 

De acordo com PPC do curso (2014), a IES entende que o Projeto não irá 

solucionar todas as lacunas deixadas pelo desenvolvimento da aprendizagem 

durante o Ensino Fundamental e Médio, entretanto a Faculdade Cearense utilizará 

instrumentos de trabalho que possibilitem melhores resultados no desempenho 

destes estudantes, buscando desenvolver habilidades e competências necessárias 

para o exercício profissional. 

No questionário, quando interrogados sobre em nível financeiro tem 

alguma dificuldade na obtenção de alguns itens, constata-se que a principal 

dificuldade está relacionada à compra de livros (GRÁFICO 29). Curiosamente, 

20,65% disseram que não têm dificuldade alguma e outros 11,96% não quiseram 

opinar. As dificuldades elencadas demonstram que há de ser garantido não só o 

acesso à faculdade, por meio da adesão ao programa de financiamento estudantil, 

mas também a permanência destes alunos, já que, para se manterem no curso, 

outras exigências são postas, entre as quais os materiais escolares (reprodução de 

textos, livros, apostilas e etc), meio de transporte e alimentação. 
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Gráfico 29: Dificuldades financeiras quanto à obtenção do FIES  

 

             Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2014). 

 

No que se refere ao acompanhamento do conteúdo das disciplinas, como 

mostra o gráfico 30, houve uma surpresa quanto às respostas, pois 50% dos 

entrevistados declararam que não tiveram dificuldades acadêmicas, 17,39% 

assinalaram o item “nenhuma das alternativas anteriores” e 4,35% deixaram em 

branco a pergunta. Já os outros disseram, em ordem de percentagem, que as 

dificuldades encontradas foram: 19,57% acompanhar o conteúdo das disciplinas do 

curso, 6,52% relacionamento com os professores e 2,17% discriminação por ser 

bolsista do FIES.  
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Gráfico 30: O estudante teve alguma dificuldade inter-relação acadêmica  

 

             Fonte: Elaborado pelos pesquisadores (2014). 

 

Entende-se que a dificuldade acadêmica dos estudantes no 

acompanhamento do conteúdo das disciplinas é atribuída à falta de qualidade da 

educação básica da escola pública, como discorrido anteriormente, além do tempo e 

do habito para se dedicar aos estudos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente dissertação foram abordadas as políticas públicas de acesso 

e de permanência do estudante no ensino superior, tendo como foco o 

Financiamento Estudantil. O conceito de políticas públicas possibilitou uma 

discussão nas últimas décadas, tomando uma dimensão muito ampla, haja vista o 

avanço das condições democráticas em todos os recantos do mundo e a gama de 

arranjos institucionais de governos, que se tornou necessário para se fazer a 

governabilidade. 

Nos últimos 20 anos, os governos do Fernando Henrique Cardoso (1994-

2001), Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2009) e Dilma Vana Rousseff (2010 aos dias 

atuais) criaram e desenvolveram ações para expansão do ensino na esfera superior, 

a saber: Reuni, Prouni, Fies e Educa mais Brasil, PNAE, entre outros. 

A educação é um direito social e é dever do estado garanti-lo, sendo 

assegurado pela Constituição Federal de 1988. Assim, com o intuito de superar as 

desigualdades no que se refere ao acesso e à permanência na educação superior 

aos economicamente em situação desfavorecida e aos autodeclarados pretos, 

pardos e indígenas, cabe ao Estado a redução das desigualdades sociais e 

regionais e a promoção do bem de todos. 

   Por sua vez, as ações dos governos instrumentalizam os princípios da 

igualdade, da afirmação, da compensação e de inclusão, por se tratar de medidas 

incentivadas pelo Estado com o objetivo do bem estar e da cidadania, concedendo 

oportunidade e tratamento a pessoas em situação social desfavorável. Portanto, 

considerando a possibilidade de efetivação da igualdade pelas ações afirmativas, 

compensatórias, inclusivas e focalizadas, as mesmas se mostram em plena 

consonância com o texto constitucional presente no artigo 5º da CF de 88. 

O FIES, apesar de já ter garantido o acesso e a permanência no ensino 

universitário a mais de 1,033 milhão de estudantes em faculdades privadas desde 

2010, ainda mostra-se insuficiente, visto tratar-se de um Programa que atende 

egressos do ensino médio que, atualmente, ultrapassam aos 8 milhões de 

estudantes. Desta forma, é um programa de acesso à educação superior que 

democratiza o acesso e a permanência, é uma utopia das classes menos 

favorecidas, devido ao programa não ter elementos claros para a permanência, o 

que pode ser entendida como uma política de focalização. 
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Para discutir a temática, foram escolhidos os estudantes do curso de 

Direito da Faculdade Cearense contemplados com o Financiamento Estudantil, 

tendo selecionado como amostra 92 beneficiados com o Programa entre o período 

de 2010.1 e 2013.2. A situação dos beneficiados aqui analisados revelou que os 

alunos reconhecem o financiamento como alternativa de acesso e de permanência 

na educação superior privada. Os alunos beneficiários avaliam o Programa de forma 

muito positiva, além de conhecer as regras do Programa.  

Comprovou-se que o estudante da FaC beneficiado com o FIES está na 

faixa etária de 26 a 30 anos. Isso possibilita afirmar que o financiamento permite os 

ingressos de adultos fora de uma idade adequada, que varia de 18 a 20 anos. 

Destaca-se a expressiva representatividade feminina, com mais de 65% alunos do 

gênero feminino contemplados com o Programa.  

No que se refere à raça/cor, os dados apontaram que o negro ainda 

apresenta desvantagem em relação ao branco, constatando que o Programa não é 

de ação compensatória, mas sim de inclusão e focalizada. Em relação ao estado 

civil, a predominância é de solteiros, os quais residem com os pais, possibilitando 

economizar com moradia.  

Observou-se, nos dados estatísticos, que os pais dos alunos possuem na 

maioria o Ensino Básico Incompleto, ficando claro que não existe a cultura da 

formação da educação superior na família dos estudantes. O perfil ainda revelou que 

são egressos do ensino médio de escolas públicas e moram na cidade de Fortaleza. 

Verificou-se que os estudantes beneficiados com FIES não exercem 

atividades relacionadas ao curso e estudam, fora da sala de aula, de uma a cinco 

horas semanais. O pouco tempo para os estudos justifica-se em virtude de terem de 

trabalhar para se manter e ajudar suas famílias. Quanto à escolha do curso, a maior 

frequência dos dados se deu por identificação com a área e confiança de que 

fizeram boa escolha. Quanto ao motivo da escolha da Faculdade, os beneficiados 

apontaram os principais motivos: localização, adesão ao FIES de 100% e qualidade 

de ensino.  

O estudo teve como hipótese que o FIES é um Programa de acesso e de 

permanência na educação superior privada e que os estudantes beneficiados vivem 

com problemas pessoais e financeiros para finalizar a graduação. Percebeu-se que, 

apesar das dificuldades acadêmicas, os alunos têm mais dificuldades financeiras, 

porém, mesmo com problemas na obtenção de meios para arcar as despesas de 
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locomoção, material escolar e refeição, são acadêmicos satisfeitos com a escolha do 

curso, como mencionado anteriormente.  

  Sabe-se que o Financiamento Estudantil é apenas o primeiro passo de 

garantia de acesso e permanência dos brasileiros no ensino superior e surge como 

uma mudança significativa. A inserção no ensino superior representa o começo de 

uma nova perspectiva de ampliar o universo de conhecimento, além possibilita uma 

formação acadêmica e ascensão profissional. O FIES necessita de aprimoramento 

no sentido de ampliação das vagas por conta do Governo e a Faculdade Cearense 

precisa de um trabalho para divulgação e coordenação do Programa dentro da 

instituição.  

O FIES, desde a sua criação, é alvo de inúmeras críticas e de polêmicas 

na sociedade, além dos preconceitos por parte dos alunos dentro das IES’s, embora 

tenha possibilitado o acesso à Educação Superior a mais de um milhão de jovens e 

adultos das classes populares, o que ajuda, mas não resolve o atendimento da 

demanda crescente de egressos do Ensino Médio.  

O Governo, ao criar o programa, garantiu a inclusão e o acesso destes 

jovens à educação superior, focalizando sua ação a uma parcela da população, 

porém, há uma urgência na elaboração das políticas de permanência para os que 

“clamam” por ajuda. Os alunos, no âmbito nacional, vivem verdadeiras dificuldades 

financeiras para se manter e permanecer estudando. Reforça-se que a FaC, neste 

contexto, deve expandir suas ações para criar laços com os estudantes beneficiados 

com o FIES. 

Dessa forma, sugere-se que novos estudos sejam realizados, enfocando 

temáticas como: apreciação do Fies por docentes de IES aderentes ao programa; 

mensuração da participação de beneficiados na viabilidade financeira dessas IES’s; 

comparação dos valores correspondentes à renúncia fiscal em favor das IES’s 

aderentes ao Programa com os gastos das IES’s públicas.  

 Assim é possível assegurar que a pesquisa abre expectativas de 

aprofundamento do tema acesso e permanência no ensino superior, haja vista ser 

na faculdade que a participação política se materializa de forma mais efetiva, 

porquanto ali se busca permanentemente uma reconstrução da democracia e a 

recriação de novas práticas de convivência social.  
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APÊNDICE A: MODELO DO QUESTIONÁRIO ALUNOS – INGRESSANTES E 
VETERANOS 

 
 

 
Questionário Alunos – Ingressantes e Veteranos 

Responsável: Michel Wanderson Oliveira de Barros – 

mwbarros@yahoo.com.br 

O preenchimento deste questionário é optativo e de participação voluntária. Será 

mantido sigilo e respeitada a sua privacidade em todas as informações 

apresentadas, assim como nome ou qualquer outro dado confidencial.  

Com este questionário pretende-se investigar se o FIES permite o acesso e a 

permanência no Ensino Superior Privado e é composto por questões de múltipla 

escolha. É muito importante que as respostas sejam sinceras. Caso tenham dúvidas, 

peçam esclarecimento ao responsável.  

Preencha a alternativa escolhida com um círculo, caso você queira mudar uma 

alternativa, marque um X nessa alternativa e faça um círculo na nova alternativa. 

Obrigado pela sua atenção  

 

PERFIL PESSOAL  

1. Qual a sua faixa etária?  

a) entre 17 a 19 anos. 

b) entre 20 a 22 anos.  

c) entre 23 a 25 anos.  

d) entre 26 a 30 anos. 

e) entre 31 a 40 anos.  

f) mais de 40 anos.  

 

2. Qual o seu gênero?  

a) masculino.  
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b) feminino.  

 

3. Qual é a sua raça/cor?  

a) parda.  

b) branca. 

c) negra. 

d) amarela.  

e) indígena.  

 

4. Qual o seu estado civil atual?  

a) solteiro(a).  

b) casado(a).  

c) desquitado(a)/divorciado(a)/separado(a).  

d) viúvo(a).  

e) vive com o(a) companheiro(a).  

 

5. Qual o local de sua residência?  

a) Fortaleza.  

b) municípios da região metropolitana de Fortaleza.  

c) outros municípios.  

 

6. Que meio de transporte você normalmente utiliza para deslocar-se à Faculdade?  

a) veículo próprio.  

b) metrô.  

c) ônibus.  

d) carona.  

e) ônibus e metrô.  

f) lotação ou topic.  

g) nenhum (a pé).  

 

7. Quanto tempo, em média, você gasta para vir à Faculdade?  

a) até 15 minutos.  

b) de 16 a 30 minutos.  

c) de 31 a 60 minutos.  
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d) de 61 a 90 minutos.  

e) mais de 90 minutos.  

 

PERFIL FAMILIAR  

8. Com quem você reside?  

a) sozinho(a).  

b) com os pais.  

c) com outros familiares.  

d) com amigos (as).  

e) com o (a) cônjuge/companheiro(a).  

f) com o (a) cônjuge/companheiro(a) e filho(s) (a)(s). 

f) com filho(s).  

 

9. Qual a situação profissional do seu pai?  

a) autônomo.  

b) assalariado em empresa privada.  

c) assalariado em instituição pública.  

d) empresário.  

e) aposentado.  

f) sem atividade profissional no momento.  

g) vive de rendas (aluguéis, aplicações etc.).  

h) desconheço.  

i) falecido.  

 

10. Qual a situação profissional da sua mãe?  

a) autônoma.  

b) assalariada em empresa privada.  

c) assalariada em instituição pública.  

d) empresária.  

e) dona de casa.  

f) sem atividade profissional no momento.  

g) vive de rendas (aluguéis, aplicações etc.).  

h) aposentada.  

i) desconheço.  
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j) falecida.  

 

11. Qual a situação profissional do(a) cônjuge/companheiro(a)?  

a) autônomo(a).  

b) assalariado(a) em empresa privada.  

c) assalariado(a) em instituição pública.  

d) empresário(a). 

e) dona de casa. 

f) aposentado(a).  

g) sem atividade profissional.  

h) falecido(a). 

i) não tem cônjuge/companheiro(a).  

 

12. Qual a formação escolar do seu pai?  

a) 1º grau incompleto.  

b) 1º grau completo. 

c) 2º grau incompleto.  

d) 2º grau completo. 

e) superior incompleto.  

f) superior completo. 

g) pós-graduação. 

h) nenhuma. 

i) desconheço.  

 

13. Qual a formação escolar da sua mãe?  

a) 1º  grau incompleto. 

b) 1º  grau completo. 

c) 2º  grau incompleto.  

d) 2º  grau completo. 

e) superior incompleto.  

f) superior completo. 

g) pós-graduação. 

h) nenhuma. 

i) desconheço.  
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14. Qual a formação escolar do(a) cônjuge/companheiro(a)?  

a) 1o grau incompleto. 

b) 1º grau completo. 

c) 2º grau incompleto.  

d) 2º grau completo. 

e) superior incompleto.  

f) superior completo. 

g) pós-graduação. 

h) não tem cônjuge/companheiro(a).  

i) nenhuma das anteriores.  

 

PERFIL EDUCACIONAL  

15. Que curso você fez antes de matricular-se na FaC?  

a) 2º grau regular.  

b) 2º grau técnico.  

c) supletivo. 

d) superior incompleto.  

e) superior completo.  

 

16. Onde você fez seus estudos do Ensino Médio (2º grau)?  

a) somente em escola particular, com bolsa.  

b) somente em escola pública. 

c) a maior parte em escola particular.  

d) a maior parte em escola pública.  

 

PERFIL PROFISSIONAL  

17. Qual a sua situação profissional?  

a) autônomo(a).  

b) assalariado(a) em empresa privada.  

c) empresário(a).  

d) aposentado(a).  

e) assalariado(a) em instituição pública.  

f) à procura de emprego.  
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g) nunca trabalhou e não está procurando.  

 

18. Em que região você trabalha?  

a) Fortaleza.  

b) região metropolitana.  

c) outros municípios.  

 

19. Há quanto tempo trabalha?  

a) há menos de um ano.  

b) de um a dois anos.  

c) de dois a três anos.  

d) mais de três anos.  

e) nunca trabalhou.  

 

20. Exerce atividade relacionada ao curso?  

a) sim.  

b) não.  

c) não exerce atividade profissional.  

 

SOBRE O PROGRAMA 

21. Que motivo o (a) levou a recorrer ao FIES? 

a) para ingressar no Ensino Superior. 

b) para permanecer na Faculdade. 

c) para ajudar a pagar a mensalidade. 

d) não sabe por que recorreu ao FIES. 

e) outros. Qual ____________________________ 

 

22. Em que semestre solicitou o Financiamento Estudantil? 

a) 1º. 

b) 2º. 

c) 3º. 

d) 4º. 

e) 5º. 

f) 6º. 

 

g) 7º. 

h) 8º. 

i) 9º. 

j) 10º. 
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23. Há quanto tempo é você beneficiado com o FIES? 

a) de 1 a 2 semestres. 

b) de 3 a 4 semestres. 

c) de 5 a 6 semestres. 

d) de 7 a 8 semestres. 

e) de 9 a 10 semestres. 

f) acima de 11 semestres. 

 

24. Além do Fies, você recebe algum beneficio oferecido pela FaC? 

a) sim. 

b) não. 

 

25. Se a resposta da questão 24 foi “sim”, diga qual beneficio oferecido pela 

IES você recebe? 

a) desconto funcional. 

b) desconto convênio. 

c) desconto consanguíneo. 

d) outro. Qual? ______________________  

 

26. Como você avalia seu conhecimento sobre as regras do FIES? 

a) nenhum. 

b) pouco 

c) razoável. 

d) satisfatório. 

e) excelente.  

 

27. Qual o motivo de sua permanência na FaC: 

a) Corpo docente. 

b) infraestrutura. 

c) localização. 

d) Adesão ao programa – FIES. 

e) preço. 

f) outros ________________________________. 
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28. Sem adesão ao programa, você teria como arcar com as mensalidades? 

a) sim. 

b) não. 

 

29. Como bolsista FIES, você teve algum tipo de dificuldade durante o curso? 

a) sim. 

b) não. 

 

30. Caso a resposta tenha sido “SIM”, marque quais as dificuldades 

encontradas na sua trajetória acadêmica? (pode escolher de uma alternativa) 

a) Despesas extras. 

b) Falta de tempo para os estudos. 

c) Falta de tempo para assistir às aulas. 

d) Falta de apoio familiar. 

e) Conciliar horários de estudo com o trabalho. 

f) Alcançar o coeficiente acadêmico.  

 

31. O fato de você estar no Ensino Superior, por meio do Financiamento 

Estudantil possibilitou-lhe: (pode escolher de uma alternativa) 

a) estágio.  

b) ingressar no mercado de trabalho, em área diferente do curso.  

c) estar trabalhando em atividade relacionada a seu curso.  

d) mudança de função/cargo.  

e) melhoria salarial.  

f) mudança de função/cargo e salarial.  

g) ainda não está exercendo atividade profissional.  

 

VIDA ACADÊMICA  

32. Qual o principal motivo de escolha do seu curso?  

a) indicação em teste vocacional.  

b) identificação com a área.  

c) ascensão profissional/social.  
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d) interferência da família ou de amigos.  

e) mercado de trabalho.  

f) valor da mensalidade.  

g) curso gratuito.  

 

33. Como você se sente em relação ao curso escolhido?  

a) acha que fez uma boa escolha;  

b) tem dúvidas se foi uma boa escolha;  

c) acha que não foi a melhor escolha, mas irá até o fim;  

d) não foi o curso escolhido, mas o cursará, em virtude de ser a oportunidade 

de concluir um curso superior;  

e) está arrependido(a) e pensando em desistir.  

 

34. De quantas horas você dispõe para estudar fora da sala de aula?  

a) de uma a cinco horas semanais.  

b) mais de cinco horas semanais.  

c) apenas nos períodos de provas.  

d) não dispõe de tempo para estudar.  

 

35. Qual o(s) principal(is) motivo(s) de escolha da FaC? Escolha até 3 

alternativas.  

a) metodologia de ensino.  

b) proposta do curso.  

c) qualidade de ensino.  

d) localização.  

e) infraestrutura.  

f) obteve bolsa 100% FIES.  

g) é a única na região que oferece o curso escolhido. 

h) recomendação de amigos/familiares. 

 

36. Em nível financeiro, você tem alguma dificuldade na obtenção de qual(is) 

itens. (pode escolher de uma alternativa)  

a) livros.  

b) alimentação.  
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c) meio de transporte.  

d) acesso à internet.  

e) xerox.  

f) não tem dificuldade alguma.  

g) nenhuma das alternativas anteriores.  

 

37. Em nível acadêmico, tem dificuldade em qual(is) itens? (pode escolher de 

uma alternativa)  

a) acompanhar o conteúdo das disciplinas do curso escolhido.  

b) sofreu algum tipo de discriminação por ser aluno do FIES.  

c) relacionamento com professores.  

e) não teve dificuldade alguma.  

g) nenhuma das alternativas anteriores.  

 

38. Qual a sua situação acadêmica, em 2014.1? 

a) Cursando. 

b) Trancado(a). 

c) Inativo(a). 
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ANEXO A: DOCUMENTOS QUE REGEM O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL  

 

• Portaria Normativa nº 3, de 13 de janeiro de 2014 - Altera 

dispositivos das Portarias Normativas MEC nº 1, de 22 de janeiro de 2010, nº 

10, de 30 de abril de 2010, e nº 15, de 8 de julho de 2011, que dispõem sobre o 

Fundo de Financiamento Estudantil – FIES; 

• Portaria Normativa nº 23, de 20 de novembro de 2013 - Altera 

dispositivos das Portarias Normativas MEC nº 2, de 31 de março de 2008, nº 

10, de 30 de abril de 2010, nº 15, de 8 de julho de 2011, nº 25, de 22 de 

dezembro de 2011, e nº 19, de 31 de outubro de 2012, que dispõem sobre o 

Fundo de Financiamento Estudantil – FIES; 

• Portaria Normativa nº 450, de 24 de setembro de 2013 - Dispõe 

sobre a prorrogação dos prazos de validade dos Documentos de Regularidade 

de Inscrição (DRI) e dos Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM), 

destinados à contratação de financiamento e ao aditamento de contrato de 

financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); 

• Portaria Normativa nº 20, de 16 de agosto de 2013 - Altera 

dispositivos das Portarias Normativas nº 10, de 30 de abril de 2010, nº 23, de 

10 de novembro de 2011, e nº 17, de 6 de setembro de 2012, que dispõem 

sobre o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); 

• Resolução nº 2, de 27 de junho de 2013 - Altera a Resolução nº 3, 

de 28 de junho de 2012, e dispõe sobre os aditamentos simplificados e não 

simplificados do 2º semestre de 2010, dos 1º e 2º semestres de 2011, dos 1º e 

2º semestres de 2012 e do 1º semestre de 2013, e subsequentes, relativos à 

renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos com recursos 

do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); 

• Portaria Normativa nº 7, de 14 de abril de 2013 - Regulamenta o 

disposto no art. 6º-B da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e dá outras 

providências; 

• Resolução Nº 1, de 27 de março de 2013 - Sobre os aditamentos 

simplificados e não simplificados do 2º semestre de 2010, dos 1º e 2º 
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semestres de 2011, dos 1º e 2º semestres de 2012 e do 1º semestre de 2013, 

relativos à renegociação semestral dos contratos de financiamento concedidos 

com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); 

• Portaria Normativa nº 5, de 14 de março de 2013 - Altera as 

Portarias Normativas MEC nº 1, de 22 de janeiro de 2010; nº 23, de 10 de 

novembro de 2011; nº 25, de 22 de dezembro de 2011; nº 16, de 4 de 

setembro de 2012; e nº 28, de 28 de dezembro de 2012, que dispõem sobre o 

Fundo de Financiamento Estudantil – FIES; 

• Portaria Normativa nº 28, de 28 de dezembro de 2012 - Dispõe 

sobre a suspensão temporária da utilização de financiamento concedido com 

recursos do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies a partir da publicação da 

Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, e dá outras providências; 

• Resolução nº 8, de 20 de dezembro de 2012 - Dispõe sobre os 

aditamentos simplificados e não simplificados do 2º semestre de 2010, dos 1º e 

2º semestres de 2011 e dos 1º e 2º semestres de 2012, relativos à renovação 

semestral dos contratos de financiamento concedidos com recursos do Fundo 

de Financiamento Estudantil (FIES); 

• Portaria Normativa nº 23, de 22 de novembro de 2012 - Altera a 

Portaria Normativa MEC nº 16, de 4 de setembro de 2012, que dispõe sobre a 

dilatação de prazo de utilização de financiamento concedido com recursos do 

Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, e a Portaria Normativa MEC nº 19, 

de 31 de outubro de 2012, que dispõe sobre o encerramento antecipado da 

utilização do financiamento concedido com recursos do Fundo de 

Financiamento Estudantil – FIES; 

• Portaria Normativa nº 19, de 31 de outubro de 2012 - Dispõe 

sobre o encerramento antecipado da utilização de financiamento concedido 

com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil – Fies, a partir da data da 

publicação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, e dá outras 

providências; 

• Resolução nº 7, de 9 de novembro de 2012 - Dispõe sobre a 

alteração excepcional do prazo para comparecimento do estudante ao agente 
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financeiro para assinatura de Termo de Encerramento antecipado da fase de 

utilização de financiamento concedido com recursos do Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES), relativo aos contratos celebrados a partir da 

publicação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010; 

• Circular CAIXA nº 596, de 23 de outubro de 2012 - Dispõe sobre a 

reabertura do prazo de aditamentos referente ao segundo semestre de 2012, 

dos contratos de financiamento firmados até 14 de janeiro de 2010 no âmbito 

do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES; 

• Resolução nº 6, de 9 de outubro de 2012 - Dispõe sobre a fixação 

excepcional de prazo para solicitação do aditamento de dilatação do prazo de  

utilização do financiamento, relativo aos contratos de financiamento celebrados 

a partir da publicação da Lei n º 12.202, de 14 de janeiro de 2010; 

• Resolução nº 5, de 19 de setembro de 2012 - Dispõe sobre a 

prorrogação dos prazos de validade dos Documentos de Regularidade de 

Inscrição (DRI) e dos Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM), 

destinados à contratação de financiamento e ao aditamento de contrato de 

financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); 

• Portaria Normativa nº 17, de 06 de setembro de 2012 - Dispõe 

sobre o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e dá outras providências; 

• Portaria Normativa nº 16, de 04 de setembro de 2012 - Dispõe 

sobre a dilatação de prazo de utilização de financiamento concedido com 

recursos do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, a partir da data da 

edição da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010; 

• Resolução FNDE nº 4, de 28 de agosto de 2012 - Dispõe sobre os 

aditamentos simplificados e não simplificados do 2º semestre de 2010, dos 1º e 

2º semestres de 2012, relativos à renovação semestral dos contratos de 

financiamento celebrados a partir da publicação da Lei nº 12.202, de 14 de 

janeiro de 2010; 

• Decreto Nº 7.790, de 15 de agosto de 2012 – Dispõe sobre 

financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES; 
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• Resolução nº 3, de 28 de junho de 2012 - Dispõe sobre os 

aditamentos simplificados e não simplificados do 2º semestre de 2010, dos 1º e 

2º semestres de 2011 e dos 1º e 2º semestres de 2012 e subsequentes, 

relativos à renovação semestral dos contratos de financiamento do Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES), celebrados a partir da publicação da Lei nº 

12.202, de 14 de janeiro de 2012. 

• Portaria Normativa nº 8, de 30 de abril de 2012 - Altera a Portaria 

Normativa no 26, de 28 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a prorrogação 

de vigência de Termo de Adesão ao Fundo de Financiamento Estudantil - FIES 

e dá outras providências; 

• Portaria Normativa nº 7, de 10 de abril de 2012 - Altera a Portaria 

Normativa nº 10, de 30 de abril de 2010, que dispõe sobre procedimentos para 

inscrição e contratação de financiamento estudantil a ser concedido pelo Fundo 

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES; 

• Portaria nº 87, de 03 de abril de 2012 - Regulamenta a Portaria 

Normativa nº 2, de 1º de fevereiro de 2012 no âmbito do Programa 

Universidade para Todos - Prouni e do Fundo de Financiamento Estudantil - 

Fies e dá outras providências; 

• Resolução nº 2, de 30 de março de 2012 - Dispõe sobre os 

aditamentos simplificados e não simplificados dos 2º semestre de 2010, 1º e 2º 

semestres de 2011 e do 1º semestre de 2012, relativos à renovação semestral 

dos contratos de financiamento celebrados a partir da publicação da Lei nº 

12.202, de 2010, e sobre os aditamentos simplificados e não simplificados do 

1º semestre de 2012, relativos à renovação semestral dos contratos de 

financiamento celebrados até 14 de janeiro de 2010, no âmbito do Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES); 

• Portaria Normativa nº 2, de 02 de fevereiro de 2012 - Dispõe 

sobre a cobrança pelas instituições de ensino superior dos valores de encargos 

educacionais no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni e do 

Fundo de Financiamento Estudantil - Fies e dá outras providências; 



111 

 

• Resolução nº 01, de 16 de janeiro de 2012 - Dispõe sobre os 

aditamentos simplificados e não simplificados do 1º semestre de 2012, relativos 

aos contratos de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 

formalizados até 14 de janeiro de 2010; 

• Portaria Normativa nº 26, de 28 de dezembro de 2011 - Dispõe 

sobre prorrogação de vigência de Termo de Adesão ao Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e dá outras 

providências; 

• Portaria Normativa nº 25, de 22 de dezembro de 2011 - Dispõe 

sobre transferência integral de curso e de instituição de ensino realizada por 

estudante financiado com recursos do Fundo de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior (FIES) a partir da data de publicação da Lei nº 12.202, de 

14 de janeiro de 2010, e dá outras providências; 

• Portaria Normativa nº 24, de 20 de dezembro de 2011 - Altera a 

Portaria MEC nº 10, de 30 de abril de 2010; 

• Resolução nº 7, DE 29 de dezembro de 2011 - Dispõe sobre os 

aditamentos simplificados e não simplificados dos 2º semestre de 2010, 1º e 2º 

semestres de 2011 e 1º semestre de 2012, relativos à renovação semestral dos 

contratos de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), 

celebrados a partir da publicação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010; 

• Resolução nº 06, de 28 de outubro de 2011 - Dispõe sobre a 

prorrogação do prazo para realização dos aditamentos simplificados e não 

simplificados do 2º semestre de 2010 e do 1º semestre de 2011, relativos aos 

contratos de financiamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (FIES); 

• Portaria Normativa nº 23, de 10 de novembro de 2011 - Dispõe 

sobre o aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento do 

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies); 

• Portaria Conjunta nº 2, de 25 de agosto de 2011 - Define os 

Municípios priorizados e a relação das especialidades médicas e áreas de 
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atuação segundo os critérios dispostos na Portaria nº 1.377/2011, para fins do 

benefício previsto no inciso II e o § 3º do art. 6º B da Lei nº 10.260, de 12 de 

julho de 2001, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (FIES); 

• Portaria Normativa nº 15, de 08 de julho de 2011 - Dispõe sobre o 

aditamento de contratos de financiamento do Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (Fies) e dá outras providências; 

• Resolução FNDE nº 5, de 29 de setembro de 2011 - Dispõe sobre 

a prorrogação dos prazos de validade dos Documentos de Regularidade de 

Inscrição (DRI) e dos Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM), 

destinados à contratação de financiamento e ao aditamento de contrato de 

financiamento do FIES; 

• Resolução nº 4, de 15 de setembro de 2011 - Dispõe sobre os 

aditamentos simplificados e não simplificados do 2º semestre de 2010 e do 1º e 

2º semestres de 2011, relativos aos contratos de financiamento do Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) formalizados a partir da 

edição da Lei nº 12.202, de 2010; 

• Portaria Normativa nº12, de 06 de Junho de 2011 - Altera e inclui 

dispositivos nas Portarias Normativas nº 1, de 22 de janeiro de 2010, e nº 10, 

de 30 de abril de 2010, que regulamentam os processos de adesão e inscrição 

ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES); 

• Resolução FNDE nº 3, de 28 de julho de 2011 - Dispõe sobre a 

prorrogação do prazo para a realização de aditamentos simplificados e não 

simplificados do 2º semestre de 2010 e do 1º semestre de 2011, relativos aos 

contratos de financiamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (FIES) formalizados a partir da edição da Lei nº 12.202, de 

2010; 

• Portaria Normativa nº 15, de 08 de julho de 2011 - Dispõe sobre o 

aditamento de contratos de financiamento do Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (Fies) e dá outras providências; 
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• Resolução nº 2, de 29 de junho de 2011: Dispõe sobre os juros 

incidentes nos financiamentos concedidos com recursos do Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e dá outras 

providências; 

• Resolução nº 1, de 29 de junho de 2011: Dispõe sobre os 

aditamentos simplificados e não simplificados do 2° semestre de 2010 e do 1º 

semestre de 2011, relativos aos contratos de financiamento do Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES); 

• Portaria Normativa nº 4, de 2 de março de 2011 - Regulamenta o 

inciso I do art. 6º‐B da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, incluído pela Lei 

nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010; 

• Portaria Normativa nº 1, de 14 de janeiro de 2011 - Altera os arts. 

10, 15 e 19, inclui os §§ 3º, 4º e 5º no art. 4º e Parágrafo único no art. 19 da 

Portaria Normativa nº 10, de 30 de abril de 2010, e dá nova redação ao art. 2º 

da Portaria Normativa nº 26, de 29 de dezembro de 2010; 

• Portaria Normativa nº 26, de 29 de dezembro de 2010 - Dispõe 

sobre a prorrogação da vigência dos Termos de Adesão ao FIES formalizados 

no ano de 2010; 

• RESOLUÇÃO nº 4, de 26 DE NOVEMBRO DE 2010 - Dispõe 

sobre o aditamento do 2° semestre de 2010 dos contratos de financiamentos 

concedidos com recursos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (FIES) e dá outras providências"; 

• Decreto nº 7337, de 20 de outubro de 2010 - Dispõe sobre as 

condições de amortização dos contratos de financiamento celebrados no 

âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES; 

• Circular nº 001/2010 – FIES/DIFIN/FNDE/MEC - Orientação para 

emissão de Guia da Previdência Social (GPS) e do Documento de Arrecadação 

de Receitas Federais (DARF) no SisFIES; 

• Portaria/MF nº 505, de 07 de outubro de 2010 - Dispõe sobre o 

procedimento para o pagamento de tributos federais devidos pelas entidades 
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mantenedoras de instituições de ensino superior optantes pelo FIES, mediante 

a utilização de Certificados Financeiros do Tesouro Nacional (CFT-E); 

• Resolução nº 3, de 20 de outubro de 2010 - Dispõe sobre o 

alongamento de prazo para amortização das operações de crédito realizadas 

com recursos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

(FIES); 

• RESOLUÇÃO FNDE Nº 2 DE 29 DE SETEMBRO DE 2010 - 

Dispõe sobre a prorrogação dos prazos de validade dos Documentos de 

Regularidade de Inscrição (DRI) e para a formalização dos termos aditivos aos 

contratos de financiamento firmados com recursos do Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e dá outras providências"; 

• PORTARIA NORMATIVA Nº 10, DE 30 DE ABRIL DE 2010 - 

Dispõe sobre procedimentos para inscrição e contratação de financiamento 

estudantil a ser concedido pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (FIES). Versão compilada com alterações da Portaria 

Normativa nº 21, de 20 de outubro de 2010); 

• PORTARIA NORMATIVA Nº 1, DE 22 DE JANEIRO DE 2010 - 

Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – 

FIES, regulamenta a adesão de mantenedoras de instituições de ensino não 

gratuitas e dá outras providências. (Versão compilada com alterações da 

Portaria Normativa nº 21, de 20 de outubro de 2010); 

• RESOLUÇÃO Nº 3.842, DE 10 DE MARÇO DE 2010 - Fixa a taxa 

efetiva de juros do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

(FIES); 

• CIRCULAR CEF Nº 493 DE 30 DE OUTUBRO DE 2009 - 

Estabelece, em caráter excepcional, a prorrogação do prazo de aditamentos 

referente ao segundo semestre de 2009 dos contratos de financiamento no 

âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES; 

• CIRCULAR CEF Nº 490 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009 - 

Estabelece, em caráter excepcional, a prorrogação do prazo de aditamentos 
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referente ao segundo semestre de 2009 dos contratos de financiamento no 

âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES"; 

• RESOLUÇÃO Nº 3.777, DE 26 DE AGOSTO DE 2009 - 

Regulamenta o inciso II do art. 5º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, de 

que trata o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES); 

• CIRCULAR CEF Nº 481, DE 16 DE JULHO DE 2009 - Altera a 

Circular CAIXA nº 431, de 15 de maio de 2008, que define critérios e 

procedimentos operacionais e financeiros para renegociação de dívidas 

oriundas de operações de financiamento realizadas com recursos do Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES; 

• PORTARIA NORMATIVA Nº 03 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009 

- Dispõe sobre procedimentos para adesão de instituições, inscrição de 

estudantes e concessão de financiamentos pelo Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior – FIES a bolsistas parciais do Programa 

Universidade para Todos - ProUni e a bolsistas complementares, no primeiro 

semestre de 2009; 

• PORTARIA NORMATIVA Nº 02 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2009 

- Dispõe sobre procedimentos para adesão de instituições, inscrição, seleção e 

contratação de candidatos ao processo seletivo do Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior - Fies referente ao primeiro semestre de 2009; 

• CIRCULAR CEF Nº 437, DE 30 DE JUNHO DE 2008 - Estabelece 

períodos para aditamento de contratos de financiamento no âmbito do Fundo 

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – Fies; 

• CIRCULAR CEF Nº 431, DE 15 DE MAIO DE 2008 - Define 

critérios e procedimentos operacionais e financeiros para renegociação de 

dívidas oriundas de operações de financiamento realizadas com recursos do 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – Fies; 

• Portaria Normativa Nº 02, de 31 de março de 2008 - Dispõe sobre 

o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – Fies; 
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• RESOLUÇÃO 3.415 - Regulamenta o inciso II do art. 5º da Lei nº 

10.260, de 12 de julho de 2001, que trata do Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior – Fies; 

• PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 177 DE 08 DE JULHO DE 

2004 - Dispõe sobre os procedimentos operacionais e financeiros do Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES dispostos nos artigos 

5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 da Lei nº 10.260/2001 e dá outras 

providências; 

• RESOLUÇÃO Nº 2647 - Regulamenta dispositivos da Medida 

Provisória nº 1.865-4, de 1999, que trata do Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior – Fies;  e 

• LEI Nº 10.260, DE 12 DE JULHO DE 2001 - Dispõe sobre o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá outras providências. 
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ANEXO A: LINHAS DO TRANSPORTE COLETIVO QUE CIRCULAM PELA 

AV. JOÃO PESSOA  

 

Linha Itinerário 

025.Opaia/Lagoa Lagoa do Opaia => Lagoa 

025.Opaia/Lagoa Lagoa => Lagoa do Opaia 

029.Parangaba/Náutico Parangaba => Náutico 

029.Parangaba/Náutico Náutico => Parangaba 

030.Siqueira/Papicu/13 de Maio Siqueira => Papicu 

030.Siqueira/Papicu/13 de Maio Papicu => Siqueira 

031.Av. Borges de Melo I Papicu => Papicu 

038.Parangaba/Papicu Parangaba => Papicu 

038.Parangaba/Papicu Papicu => Parangaba 

045.Cj Ceará/Papicu/Montese Cj Ceará => Papicu 

045.Cj Ceará/Papicu/Montese Papicu => Cj Ceará 

048.Corujão/Parangaba/Papicu Parangaba => Papicu 

048.Corujão/Parangaba/Papicu Papicu => Parangaba 

067.Lagoa/Albert Sabin Lagoa => Albert Sabin 

067.Lagoa/Albert Sabin Albert Sabin => Lagoa 

069.Lagoa/Papicu/Via Expressa Lagoa => Papicu 

069.Lagoa/Papicu/Via Expressa Papicu => Lagoa 

070.Cuca Barra/Parangaba Parangaba => Barra do Ceará 

070.Cuca Barra/Parangaba Barra do Ceará => Parangaba 

077.Parangaba/Mucuripe Parangaba => Mucuripe 

077.Parangaba/Mucuripe Mucuripe => Parangaba 

085.Lagoa/Aldeota Lagoa => Aldeota 

089.Expresso/Parangaba/Papicu Parangaba => Papicu 

094.Expresso/Parangaba/Aldeota Parangaba => Papicu 

202.Rodolfo Teófilo/Bezerra de Menezes Bairro => Centro 

305.Bela Vista/Humberto Monte Pq Universitários => Centro 

307.Itaóca/Jardim América Parangaba => Centro 

314.Henrique Jorge Henrique Jorge => Centro 

314.Henrique Jorge Centro => Henrique Jorge 
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320.João XXIII/Centro Centro => João XXIII 

320.João XXIII/Centro João XXIII => Centro 

331.Cj Esperança/Centro Centro => Cj Esperança 

331.Cj Esperança/Centro Cj Esperança => Centro 

333.Bom Jardim/Centro Bom Jardim => Centro 

360.Siqueira/João Pessoa Siqueira => Centro 

360.Siqueira/João Pessoa Centro => Siqueira 

363.Vila Manoel Sátiro/Centro Centro => Manoel Sátiro 

363.Vila Manoel Sátiro/Centro Manoel Sátiro => Centro 

365.Bela Vista/Viriato Ribeiro Pq Universitários => Centro 

374.Aracapé/Centro Centro => Aracapé 

374.Aracapé/Centro Aracapé => Centro 

387.Jardim Jatobá/Centro Jardim Jatobá => Centro 

390.Parangaba/João Pessoa Parangaba => Centro 

390.Parangaba/João Pessoa Centro => Parangaba 

995.Siqueira/Paulo Sarasate Siqueira => Paulo Sarasate 





 

 

 


