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RESUMO 

O presente trabalho se lança à tarefa de estudar o Programa 

Universidade para Todos (Prouni). O ProUni caracteriza-se como uma 

importante política pública voltada à expansão e democratização do ensino 

superior, que cria condições de acesso ao ensino superior privado a estudantes 

socioeconomicamente vulneráveis, que não dispõem de recursos para assumir 

os custos de uma universidade particular, e como tal, é merecedor de estudos 

que possam contribuir para o seu aperfeiçoamento. O primeiro capítulo é 

dedicado a considerações e reflexões sobre as desigualdades econômicas, 

sociais e culturais que cercam o tema do acesso ao ensino superior no Brasil, e 

trata da importância das políticas públicas como instrumento para a expansão e 

democratização desse nível de ensino, momento em que tratamos do conceito 

jurídico proposto por Maria Paula Dallari Bucci. O capítulo seguinte dedica-se 

aos conceitos gerais das principais ações, programas e políticas públicas 

voltadas para o ensino superior na última década, de forma a demonstrar a 

contribuição destas no processo de expansão e democratização. O terceiro 

capítulo dedica-se exclusivamente a análise do Programa Universidade para 

Todos, para uma análise do Programa enquanto política pública. Utilizamos o 

“Quadro de Referência de análise de Políticas Públicas", uma ferramenta de 

apoio didático que nos permite, identificar tanto os elementos jurídicos quanto 

os extrajurídicos que fazem parte da estruturação do Programa, bem como a 

forma como estão ou não institucionalizados e articulados, quebrando o 

isolamento metodológico que foi imposto ao direito com a consagração do 

positivismo jurídico. Procuramos observar e descrever o ProUni em suas 

peculiaridades, para entendê-lo melhor, para compreender a sua organização, 

isto é, identificar os elementos dessa política pública e como se relacionam; os 

papéis institucionais, ou em outras palavras, quem faz o quê; e a sua finalidade 

pretendida, no sentido político e social, para que possamos de alguma maneira 

nos posicionar criticamente para propor soluções e ajustes que contribuam 

para o aperfeiçoamento  do Programa. Ao fim, identificamos os aspectos 

críticos do desenho jurídico-institucional e do funcionamento do Programa.  

Palavras-chave: ProUni. Políticas Públicas. Direito à Educação. 

Ensino Superior. Democratização.  



 
 

 

ABSTRACT 

This study deals with the analysis of the „University for All Program‟ – 

ProUni, which focuses on a major public policy for the expansion and 

democratization of post-secondary education. This program enables vulnerable 

socioeconomically students, who lack the resources to meet the costs of a 

private university, to be empowered in their education, in order to access higher 

education. The first chapter considers and reflects the economic, social, and 

cultural inequalities surrounding access to higher education in Brazil. It deals 

with the importance of public policies as an instrument for the expansion and 

democratization of this educational level, and discusses the legal concept 

proposed by Maria Paula Dallari Bucci. The second chapter explains the 

general concepts of the main actions, programs, and public policies for higher 

education in the last decade, explaining their contribution in expansion and 

democratization. The third chapter is exclusively dedicated to the analysis of the 

„University for All Program‟, exploring the program as a public policy. For this, 

the "Framework for Public Policy Analysis Reference" teaching support tool was 

used. This tool allows for the identification of both legal elements as the out-of-

court settlement of the program, and the way they are – or are not – 

institutionalized and articulated, thus breaking the methodological isolation 

imposed in the law system by the advent of legal positivism. We try to observe 

and describe ProUni in its peculiarities, to better understand the program and its 

organization, and to identify the elements of public policy and how to relate to 

institutional roles. In other words, who does what, and the intended purpose, 

political, and social sense, so that we can somehow critically position ourselves 

to propose solutions and adjustments that contribute to program improvement. 

In closing, we identify the critical aspects of the legal-institutional design and 

program operation. 

Key words: ProUni. Public Policy. Right to education. Further Education. Higher 

Education. Democratization 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem o intuito de analisar o Programa Universidade para 

Todos (ProUni) enquanto política pública. O ProUni foi criado no primeiro 

mandato do Presidente Luís Inácio Lula da Silva pela Medida Provisória 213, 

de 13 de setembro de 2004, depois convertida na Lei 11.096, de 13 de janeiro 

de 2005 e, desde então, tem funcionado como uma importante política pública 

de democratização do acesso ao ensino superior, isso porque tem criado 

condições de acesso ao ensino superior privado a estudantes 

socioeconomicamente vulneráveis. 

No primeiro capítulo, trataremos do contexto no qual o ProUni está 

inserido.  A partir do primeiro mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2006) a expansão e democratização do acesso ao ensino superior 

adquiriu força na agenda governamental, isso, numa perspectiva histórica, 

significou um marco. Diante da meta desafiadora do Plano Nacional da 

Educação de prover a oferta de educação superior para, pelo menos, 30% da 

faixa etária de 18 a 24 anos e diante do desafio de inserção de jovens pobres 

aos níveis mais altos de ensino, a principal iniciativa do governo foi o fomento 

da formulação e implementação de políticas públicas de garantia de expansão, 

acesso e permanência no ensino superior. Nesse momento, estudaremos o 

conceito jurídico proposto por Maria Paula Dallari Bucci para uma ampla 

compreensão sobre as políticas públicas como instrumentos de expansão e 

democratização da educação superior no Brasil. 

No segundo capítulo faremos um balanço das principais ações, 

programas e/ou políticas públicas que contribuíram com o processo de 

expansão e democratização do acesso ao Ensino Superior na última década, 

quais sejam: Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); Universidade Aberta 

(UAB); Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni); Sistema de Seleção Unificada (Sisu); Sistema 

de Seleção Unificada (Sisu); Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino 

Superior (FIES); Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica: Criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
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Tecnologia. Analisaremos como cada uma delas têm contribuído para a política 

pública de expansão e democratização do acesso à educação superior. 

No terceiro capítulo nos dedicaremos exclusivamente a análise do 

Programa Universidade para Todos. Examinaremos o Programa sob uma visão  

jurídico-institucional, de modo  que identificaremos tanto os elementos jurídicos 

quanto os extrajurídicos que fazem parte da estruturação do Programa, bem 

como a forma como estão ou não institucionalizados e articulados, quebrando o 

isolamento metodológico que foi imposto ao direito com a consagração do 

positivismo jurídico. Para isso, utilizamos o “Quadro de Referência de análise 

de Políticas Públicas", um material de apoio didático elaborado por Maria Paula 

Dallari Bucci  que nos permite identificar os elementos dessa política pública e 

como se relacionam; os papéis institucionais, ou em outras palavras, quem faz 

o quê; e a sua finalidade pretendida, no sentido político e social.  

E por fim, em considerações finais, trataremos dos aspectos críticos do 

desenho jurídico-institucional e do funcionamento do Programa, para que 

possamos, de alguma maneira, posicionarmos criticamente para propor 

soluções e ajustes que contribuam para o aperfeiçoamento do Programa. 
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CAPÍTULO 1- EXPANSÃO E DEMOCRATIZAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL NA ÚLTIMA 

DÉCADA 

  

1.1 Ensino Superior no Brasil: Acesso e Desigualdade 

 

 O acesso ao ensino superior incita inesgotáveis estudos e 

discussões, pois o que temos a apresentar sobre a questão são reflexões 

sobre as desigualdades econômicas, sociais e culturais que cercam o tema. 

Não temos aqui a pretensão de esgotar o assunto, mas sim fomentar o debate 

e a reflexão.  

   Cumpre inicialmente compreender, em apertada síntese, como se dá 

o sistema de acesso ao Ensino Superior no Brasil, particularmente no que 

tange a meritocracia como critério seletivo de ingresso nesse nível de ensino.  

 A Constituição Federal assegura o acesso ao ensino superior a 

todos os cidadãos em posição de igualdade, em função de seu mérito. Em seu 

artigo 208, inciso V, consigna que o acesso aos níveis mais elevados do 

ensino, da pesquisa e da criação artística será efetivado “segundo a 

capacidade de cada um”.1 Vê-se, pois, que a norma constitucional acolhe a 

meritocracia como um critério para aferição dos candidatos que pretendem 

ingressar nos níveis mais elevados de ensino, sob a fundamentação teórica de 

igualdade formal.2 

                                                           
1
 BRASIL, Constituição Federal de 1988. Vade Mecum, ed. especial Mackenzie. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais: 2015. 
Art. 208 -  O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] V - 
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo 
a capacidade de cada um; grifo nosso. 
2
 GRAMPA, Vitor Henrique. Políticas Públicas de inclusão na Educação: o caso ProUni. In: 

O Direito e as políticas públicas no Brasil / Giampaolo Poggio Smanio; Patricia Tuma Martins 
Bertolin, Organizadores. São Paulo: Atlas, 2013, pp.197. 
“Insta salientar a distinção entre igualdade material e igualdade formal. De modo genérico o 
princípio da igualdade detém um dúplice papel: a igualdade formal delimita o poder do Estado 
ao discriminar os sujeitos garantindo que sejam iguais em direitos e deveres perante a Lei 
(vedando que a ação estatal e o direito privilegiem uns em detrimento de outros- ex: divisão 
dos seres humanos em estamentos “senhores x escravos); b a igualdade material, insculpida 
no artigo 3º, excepciona a igualdade formal ao trazer (para além do formalismo legal) que 
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No sistema de acesso ao ensino superior brasileiro os exames 

vestibulares acentuam essa visão uma vez que, no plano teórico, são 

instrumentos democráticos, formalmente neutros, que funcionam como símbolo 

de um sistema aberto ao talento, cuja qualidade do ensino estaria garantida na 

seleção dos melhores e representam um avanço se comparado às práticas de 

favoritismo e fisiologismo. Tal mecanismo se justifica diante do desiquilíbrio 

entre a quantidade de vagas oferecidas nas instituições de ensino e a 

quantidade de potenciais futuros alunos (nº de vagas x nº de interessados). 

Sobre esse critério de aferição dos candidatos, Vitor Henrique Grampa 

tece as seguintes considerações: 

A fundamentação dessa meritocracia para o aceso ao ensino 
superior esta intimamente ligada, no plano teórico, à 
necessidade atributos do educando (perfil acadêmico): o 
desejo de seguir os estudos e a aquisição, ao longo da 
formação básica, de competências desejadas. Se é necessário 
selecionar alguns alunos para o ensino superior, que sejam 
aqueles com maior “perfil acadêmico”. Essa aferição de mérito 
é uma alternativa interessante em países nos quais há um 
ensino básico equânime e de qualidade, mas isso não se 
ajusta a realidade brasileira. 

No nosso caso, a meritocracia no acesso ao ensino parte de 
um pressuposto vinculado à igualdade formal (submeter a 
todos ao mesmo processo seletivo – vestibular), entretanto 
sabe-se que essa igualdade não abarca as especificidades 
socioeconômicas brasileiras [...]3 

 

Também são oportunas as considerações de Renato Emerson dos 

Santos: 

[...] a contradição é marcante pela própria natureza do 
vestibular, eivada de intenções políticas e especificidades 
pedagógicas que lhe conferem status de signo emblemático 
dos mecanismos de seleção e de exclusão social e escolar. 
Cabem aqui alguns apontamentos sobre esta dupla face do 
vestibular. O vestibular na verdade é, ao mesmo tempo, o elo 

                                                                                                                                                                          
existe uma realidade de fato (desigual) e o ordenando que essas desigualdade cesse- dessa 
forma Estado tem o poder-dever de direcionar suas medidas para reduzir essas desigualdades 
historicamente construídas (ainda que precise discriminar positivamente- discriminar para 
igualar). Aliadas, ambas as vertentes do princípio da igualdade, impulsionam para alguma 
justiça social.” 
 
3
 Idem ibid p.199 
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de articulação entre níveis diferenciados de ensino – os níveis 
básico (fundamental e médio) e superior - e um ponto de 
tensão social. Enquanto forma de articulação entre níveis de 
ensino, introduz a competição na definição da continuidade da 
trajetória escolar. Não é apenas uma avaliação a partir de 
objetivos a serem alcançados, mas uma disputa entre 
candidatos, onde o importante não é apenas o rendimento de 
cada um, mas a comparação/competição entre eles.4 

 

Num plano teórico, em um sistema meritocrático de seleção não há 

discriminação, pois todos são submetidos ao mesmo processo seletivo 

(vestibular). Mas todos são iguais verdadeiramente?  

Como já anotado por Rui Barbosa: 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar 
desigualdades aos desiguais, na medida em que se 
desigualam.[...] Tratar com desigualdade a iguais, ou a 
desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não 
igualdade real5  

 

Abre-se aqui um espaço precioso para refletirmos sobre as 

desigualdades (econômicas e sociais) que permeiam a aplicação pura e 

simples da igualdade formal e a valorização excessiva do método meritocrático 

para o acesso ao ensino superior. 

O método meritocrático parte de uma premissa isonômica e garante 

aos que obtém as maiores notas no vestibular o ingresso ao ensino superior. 

Contudo, as competências que são exigidas nesta competição devem ser 

adquiridas no ensino básico, que atende diferentemente pobres e ricos.   

Estudantes em desvantagem por quaisquer que sejam as razões 

(contexto econômico, preconceito racial, localização geográfica, deficiência 

física) são muitas vezes preparados de forma inadequada para os processos 

                                                           
4
 SANTOS, Renato Emerson dos. Pré-vestibulares Populares: Dilemas políticos e desafios 

pedagógicos. Laboratório de Políticas Públicas Observatório Latino-americano de 
Políticas Educacionais Programa Políticas da Cor na Educação Brasileira, 2005. In: 
CARVALHO, José Carmelo et. al. “Cursos Pré-Vestibulares Comunitários: Espaços de 
mediações pedagógicas”. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2005.p 8. 
5
 BARBOSA, Rui. Oração aos moços (edição popular anotada por Adriano da Gama Kury). 5 

ed. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997.p.26 
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seletivos das instituições de ensino superior. A diferença de preparação é 

acentuada pelo fato de que alunos das classes média e média alta 

frequentemente têm a vantagem não só de estudar em melhores escolas (com 

altas mensalidades), mas também de ter preparo adicional antes de enfrentar a 

competição meritocrática (o dinheiro ainda é o principal fator que determina 

quem tem acesso ao ensino superior e quem será bem-sucedido, temos uma 

forma velada de aristocracia).É atribuída aos alunos uma presunção de 

igualdade que não possuem, uma vez que o ideal de igualdade ainda é um 

traço frágil do nosso sistema educacional e da nossa sociedade. 

Nesse sentido, são oportunas as considerações de Victor Henrique 

Grampa: 

Para pensar na meritocracia como critério válido, se deveria 
partir de um pressuposto de igualdade material (de condições 
mínimas), para que houvesse a possibilidade de decisão (seguir 
ou não o ensino superior) e mesmo a competição (medição de 
competências adquiridas). Todavia entre o ensino básico público 
(destinado às grandes massas, com problemas graves de 
qualidade e estrutura- excetuando as poucas escolas-modelo) e 
o ensino básico particular (destinado às elites), há um abismo na 
formação, um verdadeiro Apartheid- mascarado sob a igualdade 
formal do ensino.6  

 

Os critérios de seleção adotados atualmente pela esmagadora maioria 

das instituições de ensino superior (preocupadas com o nível de excelência 

acadêmico) valorizam em excesso o princípio meritocrático, em prejuízo do 

princípio da igualdade material e não abarcam as desigualdades 

socioeconômicas brasileiras.  

Como bem anota José Marcelino Rezende Pinto, “não estão 

ingressando nas universidades os “mais capazes”, como define a Constituição, 

mas os mais bem treinados”.7 Os escolhidos para ingressar no ensino superior 

por intermédio do vestibular são os melhores preparados para a prova, e não 

                                                           
6
 GRAMPA, Victor Henrique. Políticas Públicas de inclusão na Educação: o caso ProUni. 

In: O Direito e as políticas públicas no Brasil / SMANIO, Giampaolo Poggio; BERTOLIN, 
Patricia Tuma Martins (Org). São Paulo: Atlas, 2013. São Paulo: Atlas, 2013.p.199 
7
 PINTO, José Marcelino Rezende. O acesso à educação superior no Brasil. Educação & 

Sociedade, Campinas, v. 25, n. 88, 2004 p. 727-756. 
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os que tem melhores condições de cursar o ensino superior, o exame  funciona 

como um verdadeiro filtro étnico e socioeconômico.  

 A desigualdade no acesso à educação no Brasil começa cedo, as 

crianças que vivem em famílias mais pobres frequentam menos as escolas 

infantis. Aproximadamente, uma em cada quatro crianças de 4 a 6 anos estão 

fora da escola, 64% das crianças pobres não vão à escola durante a primeira 

infância.8 Um estudo comparativo, datado de 2014, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ao comparar a frequência escolar 

das crianças de 4 e 5 anos considerando o nível de renda, constatou que no 

grupo que concentra os brasileiros que estão entre os 20% mais ricos da 

população apenas 5,9% das crianças de 4 e 5 anos estavam fora da pré-

escola. Já entre os 20% mais pobres, esse percentual é quase quatro vezes 

maior e chega a 22,4%.9 

 Tal desigualdade é cumulativa. Em 2013 a taxa de conclusão do 

Ensino Médio para os jovens até os 19 anos foi de 54,3% e quando 

desagregada por renda per capita revelou grande desigualdade. Analisando o 

nível socioeconômico dos estudantes, 59,6% do quartil mais pobre tem taxa de 

conclusão do Ensino Fundamental na idade adequada, entre os mais ricos, a 

taxa é de 94%. No Ensino Médio, os índices são de 32,4% e 83,3%, 

respectivamente.10 

Tal quadro apresentou alterações nos últimos anos, segundo os 

últimos dados disponíveis, a taxa aumentou 2,4 pontos percentuais entre 2013 

e 2014, subindo de 54,3% para 56%7. Em 2014, no grupo dos 25% mais 

pobres, a taxa de conclusão foi de 36,8%. Por outro lado, os 25% mais ricos a 

                                                           
8
 UNICEF BRASIL. Infância e adolescência no Brasil. Disponível em: 

<http://www.unicef.org/brazil/pt/activities.html> Acesso em 28 mar.2016. 
9
 Síntese de indicadores sociais : uma análise das condições de vida da população 

brasileira : 2015 / IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. - Rio de Janeiro : 
IBGE, 2015. 137p  
10

 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) -  Todos pela 
Educação. Apenas 54,3% dos jovens concluem o Ensino Médio até os 19 anos. 06 de 
dezembro de 2014. Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-
tpe/32163/apenas-543-dos-jovens-concluem-o-ensino-medio-ate-os-19-anos/>  Acesso em 28 
mar. 2016.   
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taxa foi de 84,9%.11 Apesar da melhoria nos índices, as disparidades ainda são 

significativas. 

Estas disparidades também vêm à tona no acesso ao ensino superior. 

Em 2004, dentre os alunos desse nível de ensino que frequentavam a rede 

pública, a representatividade dos estudantes pertencentes ao grupo dos 20% 

mais pobres da população era de apenas 1,2%, já entre os 20% mais ricos a 

representatividade era de 54,5%. Na rede privada os índices são ainda mais 

desiguais, de 0,6% e 68,4% respectivamente. Em 2014, a desigualdade 

permaneceu significativa, os estudantes da rede pública, pertencentes ao 

grupo dos 20% mais pobres da população, representavam 7,6% enquanto que 

os estudantes pertencentes aos 20% mais ricos representavam 36,4%. Na rede 

privada os índices são de 3,4% e 40,9%, respectivamente.12 Vemos então, que 

ao longo dos últimos 10 anos tivemos uma pequena redução da histórica 

dificuldade de acesso da população mais pobre aos níveis mais elevados de 

ensino.   

A título exemplificativo, de acordo com dados do questionário de 

avaliação socioeconômica13 aplicado aos candidatos do vestibular realizado 

pela Fundação Universitária para o Vestibular- FUVEST- 14 datado de 2015, 

30,4% dos inscritos cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, à 

medida que 61,5% em escolas particular (percentual duas vezes maior). Os 

demais candidatos cursaram o ensino médio parte em cada uma das 

modalidades, no exterior ou em escolas de fundações, Sesi e Senai. 

                                                           
11

 Dados de levantamento do Todos para a Educação (TPE) com base nos resultados da 
Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (Pnad) do IBGE. Disponível em: 
<http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/36964/taxa-de-conclusao-do-ensino-
medio-aos-19-anos-aumenta-15-pontos-percentuais-em-dez-anos/>. Acesso em 31 mar.2016  
12

 BRASIL, IBGE. Cf. Síntese de indicadores sociais : uma análise das condições de vida 
da população brasileira : 2015 / IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. - 
Rio de Janeiro : IBGE, 2015. 137p 
13

 BRASIL, FUVEST 2015. Questionário de Avaliação Socioeconômica. Disponível em:  
<http://www.fuvest.br/vest2015/download/FUVEST_2015_qase_inscr_car_fuvest_2015.pdf.> 
Acesso em 31 mar.2016 
14

 O maior e mais concorrido vestibular do país seleciona os alunos para os cursos da 
Universidade de São Paulo e para o curso de medicina da Santa Casa de São Paulo. Em 2015 
foram 141.888 candidatos inscritos concorrendo a 11.057 vagas para a Universidade de São 
Paulo e 120 vagas para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. 
Disponível em:< http://www5.usp.br/69266/fuvest-divulga-numero-de-candidato-por-vaga-para-
vestibular-2015/> Acesso em: 18 abr. 2016. 



19 
 

Apesar de muita retórica, a partir das evidências, sabemos o seguinte 

sobre o acesso ao ensino superior: há uma necessidade de expansão e  

democratização do acesso, posto que não é mais admissível no contexto de 

um Estado Social e Democrático de Direito15 que o acesso a esse nível de 

ensino seja privilégio de pequenos segmentos da sociedade. 

Distribuir oportunidades equânimes, determinar se um determinado 

grupo deve receber atenção especial no acesso, tudo isso contribui para a 

solução dos desafios que o Estado está sendo chamado a enfrentar no que 

tange ao acesso ao Ensino Superior. O envolvimento coerente com o acesso e 

a igualdade é uma jornada longa, mas que vale imensamente a pena à luz do 

compromisso com a justiça social. 

O processo de democratização do acesso ao Ensino Superior é 

necessário para mudanças nesse quadro no qual ir à universidade é opção 

reservada às elites. A educação superior deve ser entendida como bem público 

e tratada como prioridade da sociedade brasileira, sendo que a universidade 

deve ser democrática e multicultural, onde se cultiva a liberdade, a 

solidariedade e o respeito às diferenças.  

Não existem soluções perfeitas, mas precisamos reconhecer 

particularmente a importância das políticas públicas como instrumentos para a 

expansão e democratização da educação superior no Brasil.  

 

 

 

                                                           
15

 “ A Constituição de 1988 consagrou vários dos princípios e objetivos fundamentais do Estado 
Social de Direito, tais como o princípio da dignidade da pessoa humana e o valor social do 
trabalho (art.1º, III e IV), além dos objetivos fundamentais inscritos no art. 3º, voltados à 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária (inciso III); e a promoção do bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação 
(inciso IV). Deu grande destaque, ainda, a vários direitos fundamentais de caráter social, 
previsto especialmente nos art. 6º e 7º  e detalhados no Titulo III, “ Da ordem Social” (arts.193 
a 232)” (cf. DUARTE, Clarice Seixas. O ciclo das políticas públicas. In: SMANIO, Gianpaolo 
Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins (Org). O direito e as políticas públicas no Brasil. São 
Paulo: Atlas, 2013, p.16-43).  
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1.2 - As políticas públicas como instrumentos para expansão e 

democratização da educação superior no Brasil 

 

Para que possamos compreender a importância das políticas públicas 

para a expansão e democratização da educação superior no Brasil, 

inicialmente faz-se necessário saber o que é política pública. Não temos a 

pretensão de responder  essa pergunta tão complexa de maneira taxativa, visto 

que o tema apresenta várias definições16.Os apontamentos desse tópico, são 

apenas funcionais, no sentido de que o entendimento sobre políticas públicas 

(sob a ótica do Direito) possa ter um ganho de clareza e nitidez.  

 Estamos falando da noção de política pública entendida como uma 

forma de concretizar direitos, composta de diversos elementos e etapas, 

combinando fatores jurídicos, econômicos, políticos, etc. Para tanto, 

consideramos a definição proposta por Maria Paula Dallari Bucci: 

 

Política pública é o programa de ação 
governamental que resulta de um processo ou 
conjunto de processos juridicamente 
regulados – processo eleitoral, processo de 
planejamento, processo de governo, processo 
orçamentário, processo legislativo, processo 
administrativo, processo judicial – visando 
coordenar os meios à disposição do Estado e 
as atividades privadas, para a realização de 
objetivos socialmente relevantes e 
politicamente determinados. 

Como tipo ideal, a política pública deve 
visar à realização de objetivos definidos, 
expressando a seleção de prioridades, a reserva 

                                                           
16

 Como adverte Maria Paula Dallari Bucci: “[...] para o estudioso do direito é extremamente 
difícil sintetizar em um conceito a realidade multiforme das políticas públicas. Uma política 
pública carrega, necessariamente, elementos estranhos às ferramentas conceituais jurídicas, 
tais como econômicos, históricos e sociais de determinada realidade que o Poder Público visa 
atingir por meio do programa de ação. [...] Embora estejamos raciocinando há algum tempo 
sobre a hipótese de um conceito de políticas públicas em direito, é plausível considerar que 
não haja um conceito jurídico de políticas públicas. Há apenas um conceito que servem os 
juristas (e os não juristas) como guia para o entendimento de políticas públicas e o trabalho 
nesse campo. Não há propriamente um conceito jurídico, uma vez que as categorias que 
estruturam o conceito são próprias ou da política ou da administração pública” (O conceito de 
política pública em Direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: reflexões 
sobre o conceito jurídico. São Paulo, 2006.p.46 e 47) 
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de meios necessários à sua consecução e o 
intervalo de tempo em que se espera o 
atingimento dos resultados.17  (grifo nosso). 

 

Neste sentido, Clarice Seixas Duarte nos esclarece: 

A política pública, de acordo com essa 
concepção, esta voltada à realização de direitos 
por meio de arranjos institucionais que se 
expressam em programas de ação 
governamental complexos. Trata-se de uma série 
de estratégias para fomentar o uso racional dos 
meios e recursos postos à disposição dos 
Poderes Públicos para desempenhar as tarefas 
próprias do Estado Social e Democrático de 
Direito.18 

 

Decompondo-se o conceito proposto por Maria Paula Dallari Bucci 

extraem-se pelo menos quatro elementos essenciais para a configuração desta 

noção complexa: ação, coordenação, processo e programa.19 

Os elementos das políticas públicas são o fim da ação governamental, 

as metas nas quais se desdobra esse fim, os meios alocados para a realização 

das metas e, finalmente, os processos de sua realização20. Vejamos, em 

apertada síntese, em que consiste tais elementos.  

A ação é o primeiro dos elementos. Consiste no fato de que a política 

pública surge toda vez que o Estado é incitado a agir. Em um Estado Social e 

Democrático de Direito, tal ação deve estar direcionada para a consumação de 

objetivos coletivos (tendo como meta o atingimento de objetivos sociais 

mensuráveis, redução das desigualdades e a produção de justiça social) e 

também deve ser racional e planejada. É imprescindível que sejam estipuladas 

metas e resultados a serem alcançados em determinado espaço de tempo.  

                                                           
17

 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria 
Paula Dallari (org). Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 
2006, p. 39. 
18

 Idem ibidem p.18. 
19

 Idem.ibidem, p.21  
20

BUCCI, Maria Paula Dallari. Buscando um conceito de políticas públicas para a 
concretização dos direitos  humanos. In: BUCCI, Maria Paula Dallari, et al. Direitos 
Humanos e políticas públicas. São Paulo: Polis, 2001.  (cadernos Polis 2), p.13. Disponível 
em: <www.polis.org.br> Acesso em 05 abr.2016.  
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Para que uma determinada política seja considerada pública, esta deve 

ser adotada por uma instituição governamental ou ao menos ter a chancela do 

Estado, pois, desta forma, será conferida à política pública um caráter 

verdadeiramente público, não somente porque deriva do Estado, mas porque é 

voltada a todos. 21   

O segundo elemento -  a coordenação -  é basicamente o alinhamento 

da ação dos múltiplos agentes que atuam simultaneamente em uma política 

pública. Pensar em política pública é buscar a coordenação entre o Estado e os 

Poderes Públicos (Executivo, Legislativo e Judiciário), entes federativos (União, 

Estado e Municípios) órgãos de governo (Ministérios, Secretarias, etc) ou 

ainda, entre o Estado e os organismos internacionais (Organização das Nações 

Unidas - ONU-, Organização Mundial da Saúde-OMS- etc.) Tal coordenação 

permite uma adequada repartição de recursos, encargos e responsabilidades, 

bem como o não desperdício de recursos públicos. Agir coordenadamente 

permite que o Estado consiga obter os resultados e metas previamente 

definidos. 

O terceiro elemento - o processo -  em sentido amplo, implica na 

compreensão de que a concretização de uma política pública envolve 

processos de diferentes naturezas (administrativa, orçamentária, legislativa 

etc.), o que corrobora a ideia de que as políticas públicas constituem um tema 

que ultrapassa a esfera do Direito. O termo processo implica em procedimento 

(enquanto conjunto de atos direcionados a um fim) e contraditório (na medida 

                                                           
21

 Nesse sentido, afirma Clarice Seixas Duarte: “Uma primeira observação importante para a 
compreensão do conceito refere-se ao fato de uma determinada política não poder ser 
considerada pública a menos que seja adotada por uma instituição governamental. Entretanto, 
pode acontecer que uma iniciativa bem-sucedida oriunda da sociedade civil acabe incorporada 
pela Administração Pública e sendo por ela implementada na forma de uma política pública 
voltada à concretização de um determinado direito. Nesse caso, quando houver senão a 
iniciativa, pelo menos a chancela do Estado, a política se transforma em pública e, como tal, 
adquire algumas notas distintivas [...] Segundo Dye, as instituições governamentais dão a 
política pública pelo menos três características: legitimidade, universalidade e coercitividade 
[...] A esse respeito Clarice Seixas Duarte, citando Thomas R. Dye afirma: “Estas três 
características- necessidade e legitimação a partir de parâmetros jurídicos vinculantes, 
universalidade, e coercitividade - conferem às políticas públicas um caráter verdadeiramente 
público no sentido não apenas de algo que deriva do Estado, mas também que é voltado a 
todos.” (Cf DUARTE, Clarice Seixas. O ciclo das políticas públicas. In: SMANIO, Gianpaolo 
Poggio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins (Org). O direito e as políticas públicas no Brasil. São 
Paulo: Atlas, 2013, p.18.) 
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em que exige a participação ativa e dinâmica dos interessados.22). As políticas 

públicas surgem muitas vezes a partir da pressão realizada por diversos 

agentes, como os partidos políticos e seus representantes, os empresários, 

sindicatos e organizações sociais civis na busca de resolver conflitos e atender 

interesse de todos. 

Outro aspecto importante do elemento processual, no conceito de 

políticas públicas, é a consideração sistemática do fator temporal, 

principalmente no que diz respeito ao período para obtenção dos resultados 

pretendidos, que de modo geral, são notados a longo prazo uma vez que as 

políticas públicas constituem objeto por excelência dos direitos sociais e estes 

são de implementação progressiva.23 

O último elemento - programa - remete ao conteúdo propriamente dito 

da ação governamental, tal conteúdo é resultado de opções políticas tomadas 

para a garantia de direitos. Programas bem construídos definem as prioridades 

a serem adotadas, os destinatários da política, os objetivos a atingir e os meios 

para alcançá-los, os recursos para o seu financiamento, etc.  

Um aspecto importante desse elemento é a discricionariedade na 

escolha do conteúdo específico de cada política, o governante, diante das 

diversas demandas fará a seleção de prioridades. Diferentes governos 

                                                           
22

 Sobre a necessidade de abertura à participação popular, Clarice Seixas Duarte destaca: 
“Deve-se frisar uma peculiaridade do complexo processo de implementação da políticas 
públicas como um todo: a necessidade de abertura à participação popular, fundamental para a 
legitimidade da tomada das decisões políticas em um Estado Democrático de Direito. Tal 
participação pode ocorrer tanto de forma direta quanto indireta (CF/88, art. 1º, parágrafo único). 
A própria Constituição prevê uma série de mecanismos para que os interessados e 
beneficiários dos serviços que envolvem uma determinada política possam se manifestar, 
intervindo na determinação dos objetivos e escolhas de meios para a efetivação das políticas a 
partir de suas necessidades concretas.” (Idem. ibidem, p.23). 
23

 O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Brasil em 
1992, consagra a progressividade dos direitos sociais em seu artigo 2º ao estabelecer que 
“cada Estado Parte [...] compromete-se a adotar medidas [...] até o máximo de seus recursos 
disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o 
pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto [...]” (grifo nosso). A este respeito, 
Clarice Seixas Duarte anota: “O Comentário Geral nº 3, de 1990, do Comitê de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, da ONU oferece uma interpretação oficial sobre a natureza 
das obrigações impostas aos Estados-partes pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, de 1966. De acordo com as Nações Unidas, o conceito de progressividade 
indica que a plena realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, de modo geral, não 
poderá ser atingida em um curto período de tempo [...]”  (Cf. Idem. ibidem, p.23). 
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adotarão diferentes programas, por conseguinte, diferentes políticas públicas 

para cumprir e efetivar os direitos previstos na Constituição.  

Feitas tais anotações a respeito do conceito e os elementos 

considerados fundamentais para a configuração de uma política pública, 

depreende-se que a política pública tem como principal peculiaridade a 

elaboração e implementação de um programa de ação, voltado, especialmente, 

para cumprir e efetivar o que está prescrito na Constituição Federal, fins 

socialmente relevantes, dentre os quais se destaca a cidadania, a dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, incisos II e III) e a igualdade material (art. 3º, inciso 

III)24 

Partindo desta premissa de que as políticas públicas significam uma 

resposta racional e planejada do Estado para satisfazer as necessidades 

sociais e atender as demandas socialmente expressas, podemos inferir que a 

elaboração e implementação de políticas públicas são importantes mecanismos 

que o Estado deve valer-se diante do grande desafio de encontrar caminhos 

que possibilitem a expansão da educação superior com democratização do 

acesso.  

O tema da expansão e democratização do acesso ao ensino superior 

recebeu tratamento diferenciado nos últimos anos. Tendo como ponto de 

partida o diagnóstico semelhante ao que apresentamos no tópico anterior, o 

governo federal elaborou uma política para o ensino superior onde a expansão 

do acesso a esse nível de ensino para as camadas mais pobres assumiu um 

protagonismo. A estratégia teve como principal iniciativa o fomento da 

formulação e implementação de políticas públicas de garantia de acesso e 

permanência no ensino superior. 

                                                           
24

 BRASIL, Constituição Federal de 1988: 
Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania III - a dignidade da pessoa humana; IV - os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político [...] Art. 3º Constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 
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A partir do primeiro mandato do governo do Presidente Luís Inácio Lula 

da Silva a expansão e democratização do acesso ao ensino superior adquiriu 

força na agenda governamental. 

 

1.3 - Expansão e democratização do acesso à educação superior no 

governo Lula  

 

O Plano Nacional de Educação de 200125 no capítulo IV, “Educação 

Superior”, no subitem “Diagnóstico” identificou de maneira enfática, sérios 

problemas da educação superior no Brasil, dentre os quais destacamos: 

a- Índice baixíssimo de atendimento, o diagnóstico apontou que 

a porcentagem de jovens da faixa etária de 18 a 2426 anos matriculados na 

educação superior era menos de 12%. O diagnóstico indicou, inclusive, que o 

Brasil apresentava um dos índices mais baixos da América Latina, o país 

encontrava-se numa posição desfavorável frente à Argentina (40%), ao Chile 

(20,6%), à Venezuela ( 26%) e à Bolívia ( 20,6%). 

b- Uma expansão maior das matrículas no setor privado apontou 

que o setor representava mais de 60% das matrículas nos cursos de 

graduação.  

Das 1.637 instituições de ensino superior contabilizadas no Brasil em 

2002, de acordo com o censo do INEP/MEC, 1442 eram privadas e 195 

públicas, totalizando uma oferta de vagas de 1.773.08727  

                                                           
25

 BRASIL, LEI nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. Acesso em 07 abril. 2016 
26

 BARREYRO, Gladys Beatriz. Mapa do Ensino Superior Privado / Gladys Beatriz Barreyro. – 
Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2008. 
p.25  
“A taxa de escolarização bruta é indicador educacional que permite comparar o total de 
matrículas de determinado nível de ensino com a população na idade esperada para estar 
estudando nesse nível (na educação superior, a população considerada mundialmente é 
aquela que tem entre 18 e 24 anos)”  
27

 BRASIL, Exposição de Motivos nº 26 do Projeto de Lei nº 3.582/2004. Disponível em  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/EXPMOTIV/EMI/2004/26-MECMF.htm> Acesso 
em:  07 abr. 2016. 
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O PNE foi enfático: “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”28. 

A partir desse diagnóstico, foram apresentados 35 objetivos e metas 

para a educação superior, tendo sido vetados os itens 2, 24, 26 e 2929. Para 

reverter o baixíssimo índice de atendimento, o Plano estipulou uma meta 

desafiadora de prover até o final da década a oferta de educação superior para, 

pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos. 

Mas o desafio não era apenas ampliar o acesso à educação superior. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2003 também 

apontavam desafios a serem superados, principalmente no que se referia à 

inserção dos jovens pobres aos níveis mais altos de ensino.  

 

 Fonte: PNDA 2003
30

 

                                                           
28 BRASIL, LEI nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. Acesso em 07 abril. 2016 

29
 AGUIAR, Márcia Angela Da S. Avaliação do Plano Nacional de Educação 2001-2009: 

questões para reflexão. Educ. Soc.,  Campinas,  v. 31, n. 112, Sept.  2010 
“Com tais vetos, eliminou-se a exigência de assegurar “proporção nunca inferior a 40% do total 
de vagas no ensino público”, a criação de um fundo de manutenção e desenvolvimento da 
educação superior para as instituições federais, a ampliação do crédito educativo para atender, 
no mínimo, a 30% da população matriculada no setor particular e a triplicação, em dez anos, 
dos recursos públicos para pesquisa científica e tecnológica (MEC, 2010, p. 225).”  
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
73302010000300004&lng=en&nrm=iso> Acesso 
em  10  Abril.  2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73302010000300004 
30

 ANDRADE, Cibele Yahn de; DACHS, J. Norberto W. Acesso à educação por faixas etárias 
segundo renda e raça/cor. Cad. Pesqui., São Paulo, v. 37, n. 131, p. 399-422, Aug.  2007. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
15742007000200009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  07  Abr de 2015.   



27 
 

Tendo então como ponto de partida a constatação de que a taxa de 

escolaridade líquida da educação superior no país era muito baixa e muito 

longínqua da meta de 30% proposta pelo Plano Nacional de Educação (PNE 

2001-2010) e que combinado a isso, as camadas sociais mais pobres 

enfrentavam grandes dificuldades para acessar o nível superior de ensino, e, 

ainda que as barreiras ao acesso pudessem ser superadas a permanência do 

aluno socialmente vulnerável, diante dos elevados gastos nos 

estabelecimentos privados, estava fadada à inadimplência ou evasão, o 

programa de Governo do Partido dos Trabalhadores (PT), publicado em 2002, 

traçou novos rumos para a Educação Superior. 

O documento tinha um eixo denominado “Uma Escola do Tamanho do 

Brasil”, no qual a falta de democratização no acesso ao ensino superior foi 

veementemente destacada: 

É preciso romper a lógica vigente segundo a qual aos 
mais pobres estão reservadas as vagas em escolas 
públicas despreparadas, durante a educação básica, e o 
acesso a faculdades e universidades pagas de baixo 
nível, enquanto à elite destinam-se as escolas privadas 
de qualidade, capazes de preparar alunos aptos a 
ganhar, nos vestibulares, as melhores vagas na 
Universidade pública brasileira, onde se concentra o 
ensino superior de mais alto nível. Um projeto que 
assegure a educação como direito obedecerá a três 
diretrizes gerais: - Democratização do acesso e garantia 
de permanência; - Qualidade social da educação; - 
Implantação do regime de colaboração e democratização 
da gestão.[...] Nosso governo vai empenhar-se para 
ampliar as vagas e matrículas na educação superior, em 
especial pública. Estimulará a qualidade do ensino, que 
também decorre da multiplicação dos investimentos no 
setor público, do respeito ao princípio da associação 
entre ensino, pesquisa e extensão e da permanente 
avaliação das IES públicas e privadas para a melhoria da 
gestão institucional e da qualidade acadêmica, com 
cumprimento de sua missão pública no âmbito local, 
regional ou nacional.31 
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http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me001806.pdf> Acesso em 07.abril.2016. 



28 
 

Os compromissos básicos com a educação superior assumidos pelo 

governo Lula foram: 

 

a) a promoção da autonomia universitária e da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nos 
termos constitucionais (artigo 207 da CF); 

b) o reconhecimento do papel estratégico das 
Universidades, em especial as do setor público, para o 
desenvolvimento econômico e social do país; 

c) a consolidação das instituições públicas como 
referência para o conjunto das IES do país; 

d) a expansão significativa da oferta de vagas no ensino 
superior, em especial no setor público e em cursos 
noturnos; 

e) a ampliação do financiamento público ao setor público, 
revisão e ampliação do crédito educativo e criação do 
programa de bolsas universitárias, com recursos não 
vinculados à educação; 

f) a defesa dos princípios constitucionais da gratuidade 
do ensino superior público (artigo 206, IV, da CF); 

g) o envolvimento das IES, em especial as do setor 
público, com a qualificação profissional dos professores 
para a educação básica, em cursos que garantam 
formação de alta qualidade acadêmico-científica e 
pedagógica e associem ensino, pesquisa e extensão.32 

  

Foram propostas vinte e cinco metas para a educação superior, das 

quais podem ser destacadas: (i) a ampliação das vagas no ensino superior, em 

até quatro anos, com taxas compatíveis com o que era estabelecido pelo PNE 

então vigente. Provendo até o final da década, a oferta da educação superior 

para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos- (proposta 1), (ii) a 

ampliação da oferta de ensino público universitário, que deveria atingir o 

percentual mínimo de 40% do total de vagas. Prevendo, inclusive, a parceria da 

União com os Estados na criação de novos estabelecimentos de educação 

superior (proposta 2), bem como a previsão de se estabelecer mecanismos e 
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critérios que superassem os limites do atual processo de seleção e 

considerassem a possibilidade de novas formas de acesso ao ensino superior, 

em especial para negros e estudantes egressos da escola pública. Tal medida 

deveria se fazer acompanhar, quando necessário, (iii) de programas de 

nivelamento de conhecimento que estariam sob a responsabilidade das 

instituições de ensino superior (proposta 8). 

O documento sinalizava um importante avanço na luta pela ampliação 

e democratização do acesso ao ensino superior, ainda que se ponderasse 

sobre a validade das propostas aventadas durante campanha política, fato 

importante é que o Partido indicava que a temática da expansão do ensino 

superior com democratização do acesso se consolidaria na agenda 

governamental. Isso, numa perspectiva histórica significou um marco.  

Ana Cláudia N. Capella, citando John W. Kingdon, nos esclarece que 

agenda governamental “é definida como o conjunto de assuntos sobre os quais 

o governo e pessoas ligadas a ele concentram sua atenção num determinado 

momento”.33   

A partir do governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva a agenda 

governamental destinada a educação superior redirecionou-se. No que 

concerne à expansão, demanda estudantil e educacional e o financiamento da 

educação superior, os principais mecanismos presentes na agenda, em 

apertada síntese, são: a) benefício de oferta, por meio da diversificação de 

cursos; diferenciação institucional; combate às desigualdades regionais em 

termos educacionais e expansão via cursos noturnos. b) novas formas de 

acesso e política afirmativa, a assistência estudantil ao segmento federal e a 

concessão de bolsas de estudos e de crédito educativo aos alunos 

matriculados em instituições particulares. c) recursos do fundo público 

destinados diretamente ao segmento federal, combinados aos recursos 
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indiretos da renúncia fiscal às instituições de educação superior (IES) 

privadas.34 

Resultados muito significativos já começam a ser percebidos nos oito 

anos que se seguem a 2004. Nesse período, segundo o Censo da Educação 

Superior de 2011,35 o número de matrículas passou de 4,2 milhões para 6,7 

milhões. Esses números ainda nos distanciam dos países desenvolvidos, mas 

eles embutem uma transformação histórica na composição do alunado superior 

no país, que passou a ser muito mais diversa e democrática do ponto de vista 

socioeconômico. Barreiras antes quase intransponíveis começam a ser 

derrubadas e oportunidades a muitos jovens, especialmente os mais pobres 

começam a ser reais36.O acesso aos níveis mais elevados de ensino é fator 

decisivo para a diminuição das desigualdades sociais e regionais, para a 

inclusão social e para a geração de trabalho e renda.  

 Tais resultados são frutos de uma série de ações, programas e/ou 

políticas para a expansão e democratização do acesso ao ensino superior, que 

foram e vem sendo executadas pelo Ministério da Educação a partir do 

governo Lula. “Ampliar e democratizar o acesso à educação superior de 

qualidade a partir do reconhecimento do papel estratégico das universidades 

para o desenvolvimento econômico e social do país é o principal objetivo do 

Ministério da Educação neste eixo de atuação.”37 

Nesse sentido, Chaiane de Medeiros Rosa anota:  
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Como resultado das diversas ações e programas 
voltados para a educação superior desenvolvidos nos oito 
anos do governo Lula, constata-se um movimento de 
expansão desse nível de ensino, impulsionado pela criação de 
novas instituições em todo o país, bem como pela ampliação de 
cursos e vagas nas instituições já existentes. A política de 
expansão se consolidou por meio de programas direcionados 
tanto para a via pública quanto para a rede privada, e se 
concretizou nas modalidades presencial e a distância. Ainda 
como saldo das ações voltadas para a educação superior no 
país, identifica-se um processo de recomposição do quadro de 
pessoal nas instituições de ensino, além de investimento em 
infraestrutura, apesar da fragilidade do financiamento, e do foco 
de investimento na educação básica.  

Nota-se, por fim, uma concepção de democratização do 
acesso à educação superior norteada pela ideia de inclusão 
social, de modo que, por meio da diversidade de programas 
instituídos, as políticas públicas para a educação superior 
suscitaram não somente um cenário expansionista, mas 
também propiciaram o ingresso de indivíduos de diferentes 
segmentos sociais nesse nível de ensino. Portanto, apesar 
dos aspectos da gestão em que houve retrocesso ou 
permanência, e, portanto, mesmo em não havendo centralidade 
de investimento no setor público, e ainda a despeito dos 
problemas em relação ao financiamento, é importante 
reconhecer um quadro de avanço na gestão Lula no campo 
da educação superior.38 (grifo nosso) 

 

O presidente Lula desenvolveu em seu governo ações relativas ao 

processo de democratização do acesso a esse nível de ensino. Para tanto, 

desenvolveu uma política pública de expansão da educação superior com 

democratização do acesso, que se desdobrou através de diversos programas e 

ações, tais como: expansão de campus de Instituições Federais de Educação 

Superior; criação de novos campi e universidades por meio da instituição do 

Programa de Apoio a Planos de Restruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI); instituição do Programa Universidade para Todos (ProUni); 

criação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu); reformulação do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) restruturação do Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES); fomento da educação a distância (EAD), principalmente por 

meio da criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB); ampliação da Rede 
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Federal de Educação Profissional e Tecnológica; e apoio às políticas de ações 

afirmativas. 

 Faz-se necessário, neste momento, explorar os conceitos gerais das 

principais ações, programas e/ou políticas públicas que compõe a atual política 

de expansão e democratização do ensino superior.  
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CAPÍTULO 2 - AS PRINCIPAIS AÇÕES, 

PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS 

PARA O ENSINO SUPERIOR NA ÚLTIMA DÉCADA. 

 

 Diante das considerações expostas no capítulo anterior acerca das 

mudanças no cenário do ensino superior brasileiro, fruto de uma política 

pública de expansão da educação superior com a democratização do acesso, 

que teve como marco o primeiro mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (2003-2006), faz-se mister, neste capítulo, um balanço das principais 

ações, programas e/ou políticas públicas que contribuíram com o processo de 

expansão e democratização do acesso ao Ensino Superior na última década.  

 

2.1 - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)  

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi implantado em 1998 

pelo Ministério da Educação, sendo instituído pela Portaria Ministerial nº 438, 

de 28 de maio de 1998.39 O exame surge como um sistema de avaliação 

nacional que “avaliará as competências e as habilidades desenvolvidas pelos 

examinandos ao longo do ensino fundamental e médio, imprescindíveis à vida 

acadêmica, ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania”.40  

O artigo 1º da referida portaria consigna os objetivos do exame: 

Artigo 1º - Instituir o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, 
como procedimento de avaliação do desempenho do aluno, 
tendo por objetivos: 

 I – conferir ao cidadão parâmetro para auto-avaliação, com 
vistas à continuidade de sua formação e à sua inserção no 
mercado de trabalho;  

                                                           
39
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II – criar referência nacional para os egressos de qualquer das 
modalidades do ensino médio; 

 III – fornecer subsídios às diferentes modalidades de acesso à 
educação superior;  

IV – constituir-se em modalidade de acesso a cursos 
profissionalizantes pós-médio.41 

 

E o artigo 2º consigna as características:   

Artigo 2º - O ENEM, que se constituirá de uma prova de 
múltipla escolha e uma redação, avaliará as competências e as 
habilidades desenvolvidas pelos examinandos ao longo do 
ensino fundamental e médio, imprescindíveis à vida 
acadêmica, ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania, 
tendo como base a matriz de competências especialmente 
definida para o exame.42 

 

Inicialmente, o ENEM era apenas um instrumento de avaliação da 

qualidade do ensino médio no país e também uma espécie de autoavaliação do 

estudante de modo a fornecer subsídios aos concluintes do Ensino Médio para 

que pudessem refletir sobre a qualidade do ensino que receberam e ajudá-los 

a tomar decisões sobre a continuidade dos estudos ou o ingresso no mercado 

de trabalho. A primeira edição do exame foi aplicada em cem municípios e 

contou com um número modesto de participantes, 157,2 mil inscritos e 115,6 

mil participantes.43  

No entanto essa concepção inicial modificou-se ano a ano. A partir de 

2004 a nota do exame começou a ser utilizada mais expressamente como 

forma de acesso ao ensino superior. A nota obtida na prova passou a ser 

usada de forma complementar ou substitutiva para o ingresso do candidato em 

instituições de ensino superior, principalmente nas particulares. Isso se deu 

com a criação do Programa Universidade para Todos (ProUni), uma vez que a 
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pré-seleção do aluno para o Programa é feita por meio da nota obtida no 

ENEM, conforme consigna o artigo 3º da Lei nº 11.09644:  

Art. 3º O estudante a ser beneficiado pelo PROUNI será pré-
selecionado pelos resultados e pelo perfil socioeconômico 
do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ou outros 
critérios a serem definidos pelo Ministério da Educação, e na 
etapa final, selecionado pela instituição de ensino superior, 
segundo seus próprios critérios, á qual competirá, também, 
aferir as informações prestadas pelo candidato. (grifo nosso) 

 

Com a vinculação da concessão de bolsas em instituições privadas à 

nota obtida no ENEM deu-se uma alavancada no número de inscritos no 

exame. Em consequência do ProUni a edição do exame em 2005 alcançou a 

marca de 3 milhões de inscritos e 2,2 milhões de participantes.45  

  

Nesse momento, tem-se uma reorganização dos objetivos e finalidades 

estabelecidos na Portaria nº 438/98 que, como já mencionado, especialmente 

no art. 1º, inciso III, consignou que o ENEM tem por objetivo “fornecer 

subsídios às diferentes modalidades de acesso à educação superior”.  

 

Neste sentido, Rosânia Aparecida de Sousa Fonseca comenta:  

 

[..]A partir do PROUNI, o ENEM assume uma forma 
mais clara de instrumento de acesso ao ensino superior. 
Este programa é atrativo para as instituições de ensino superior 
e para os concluintes e egressos do ensino médio. Para as 
primeiras o governo oferece a isenção de alguns impostos e 
para os alunos, as Instituições de Ensino Superior, 
credenciadas ao programa, oferecem bolsas de estudos 
integrais e parciais.[...] o PROUNI, por atender exclusivamente 
a alunos da rede pública ou bolsistas da rede privada, passa a 
atingir os interesses de um público maior e isto faz 
efetivamente crescer o interesse dos alunos das escolas 
públicas pela participação no exame, fato que também já se 
registrava desde a gratuidade estabelecida em 2001 entre os 
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alunos de escolas públicas e outros que declaravam 
impossibilitados de pagar a taxa de inscrição46 (grifo nosso) 

 

  Foram marcantes e importantes para a popularização do exame: (a) a 

isenção da taxa de inscrição, estabelecida a partir de 2001, para os concluintes 

do ensino médio de escolas públicas, concluintes carentes da rede particular, 

mediante declaração do dirigente da instituição, concluintes do ensino médio 

na modalidade da Educação de Jovens e Adultos e para os concluintes que 

apresentarem declaração de carência firmada por si próprio, pelos pais ou 

responsáveis; (b) a criação do ProUni em 2004 e (c) a crescente utilização da 

nota ENEM em processos seletivos por diversas instituições de ensino superior 

do país. 

A tabela abaixo demonstra a evolução do número de participantes e do 

número de municípios onde o exame foi aplicado, conforme o ano de 

realização do ENEM, destacando-se os anos de 1998, 2001 e 2005. 

                 

Fonte: INEP (1999-2008)
47
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Contudo, foi em 2009 que o exame passou por uma profunda 

reestruturação. O então ministro da educação, Fernando Haddad, apresentou à 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (ANDIFES) uma proposta de unificar o vestibular das IFES utilizando 

um novo modelo de prova para o ENEM. Na proposta o MEC argumenta:  

 

[...]O que se quer discutir são os potenciais ganhos de um 
processo unificado de seleção, e a possibilidade concreta de 
que essa nova prova única acene para a reestruturação de 
currículos no ensino médio. Ainda que o vestibular tradicional 
cumpra satisfatoriamente o papel de selecionar os melhores 
candidatos para cada um dos cursos, dentre os inscritos, ele 
traz implícitos inconvenientes. Um deles é a descentralização 
dos processos seletivos, que, por um lado, limita o pleito e 
favorece candidatos com maior poder aquisitivo, capazes de 
diversificar suas opções na disputa por uma das vagas 
oferecidas. Por outro lado, restringe a capacidade de 
recrutamento pelas IFES, desfavorecendo aquelas localizadas 
em centros menores.  
[...] 
 
Exames descentralizados favorecem aqueles estudantes com 
mais condições de se deslocar pelo país, a fim de diversificar 
as oportunidades de acesso às vagas em instituições federais 
nas diferentes regiões. A centralização do processo seletivo 
nas IFES pode torná-lo mais isonômico em relação ao mérito 
dos participantes.  

 [...] 
Reestruturar o Enem para utilizá-lo como prova unificada 
evidencia o papel que o exame já cumpre. Afinal, ao longo de 
onze edições, a procura pelo Enem subiu de 150 mil para mais 
de 4 milhões de inscritos, sendo que mais de 70% dos 
participantes afirmam que fazem a prova com o objetivo maior 
de chegar à faculdade. 48 

                          

  

Com a deliberação da proposta de reestruturação da prova, uma nova 

Matriz de Referência para o exame foi apresentada em conjunto com uma 

relação de objetos de conhecimento a ela associados, sendo aprovados pelo 

Comitê de Governança do Novo ENEM, pelas representações da ANDIFES e 
                                                                                                                                                                          

Avaliação, 1(1), 104-124. Disponível em: 
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do MEC reunidas em 13 de maio de 2009.49 O exame torna-se a partir de 2009 

um processo de seleção unificado. 

 

O exame antigo estava organizado como uma prova de 63 questões 

objetivas e uma redação, com base em 21 habilidades e 5 competências. A 

prova ocorria em um único dia. O novo exame passou a constituir uma prova 

maior, com 180 questões objetivas e uma redação, as 5 competências gerais 

permaneceram inalteradas em relação ao velho exame e passaram a ser 

chamadas de Eixos Cognitivos, entretanto, agregaram-se competências 

específicas para cada grande área do conhecimento e ampliou-se para 120 o 

número de habilidades. A prova passou a ser realizada em dois dias.50  

 

A Portaria Ministerial nº. 462, de 27 de maio de 2009,51 alterou o artigo 

1º da Portaria nº 438/98. Foram acrescentados mais dois incisos ao artigo 1º, 

que expressam objetivos do ENEM como procedimento de avaliação do 

desempenho dos estudantes ingressantes nos cursos de graduação. Os 

incisos acrescentados são: 

 

V - promover a certificação no nível de conclusão do ensino 
médio, de acordo com a legislação vigente. 
VI - avaliar o desempenho escolar do ensino médio e o 
desempenho 
acadêmico dos ingressantes nos cursos de graduação. 

 

 Posteriormente, em 27 de maio de 2009, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) fez publicar a 
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Portaria nº. 109,52 que elencou em seu artigo 2° quais seriam os objetivos do 

novo exame: 

  
Art. 2º. Constituem objetivos do Enem: 
 
I - oferecer uma referência para que cada cidadão possa 
proceder à sua autoavaliação com vistas às suas escolhas 
futuras, tanto em relação ao mundo do trabalho quanto em 
relação à continuidade de estudos; 
II - estruturar uma avaliação ao final da educação básica que 
sirva como modalidade alternativa ou complementar aos 
processos de seleção nos diferentes setores do mundo do 
trabalho; 
III - estruturar uma avaliação ao final da educação básica 
que sirva como modalidade alternativa ou complementar 
aos exames de acesso aos cursos profissionalizantes, pós-
médios e à Educação Superior; 
IV - possibilitar a participação e criar condições de acesso 
a programas governamentais; 
V - promover a certificação de jovens e adultos no nível de 
conclusão do ensino médio nos termos do artigo 38, §§ 1º- e 
2º- da Lei no- 9.394/96 – Lei das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN); 
VI - promover avaliação do desempenho acadêmico das 
escolas de ensino médio, de forma que cada unidade escolar 
receba o resultado global; 
VII - promover avaliação do desempenho acadêmico dos 
estudantes ingressantes nas Instituições de Educação 
Superior. (grifo nosso) 

 

Percebe-se, que houve uma intenção do governo de transformar o 

ENEM em um instrumento de política pública que contribuísse para a 

democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas pelas 

Instituições Federais de Ensino Superior. Corroboram neste sentido, as 

palavras de Joaquim José Soares Neto, então presidente do INEP no ano de 

2010. Segundo ele:   

 
[...] O exame vem evoluindo quanto aos seus objetivos e 
formas de evolução - no início, prestava-se basicamente a 
autoavaliação, mas hoje é um instrumento de política 
pública com dois focos: a avaliação da escolaridade básica e a 
avaliação para o acesso ao ensino superior. O Enem é mais 
democrático, pois destaca tanto o mérito quanto a 
impessoalidade e a isenção do processo de seleção. Por isso, 
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pode ser considerado um instrumento bastante efetivo da 
política pública.53 (grifo nosso) 

 

Os dados mostram que o ingresso ao ensino superior por meio do 

ENEM cresce ano a ano. Segundo o Censo da Educação Superior de 201354, o 

exame selecionou 21,2% dos 1,9 milhão de novos alunos.  

A tabela abaixo mostra o total de ingressos por processo seletivo e a 

participação relativa do ingresso por meio do Exame Nacional do Ensino 

Médio, utilizado total ou parcialmente nos respectivos processos seletivos. 

 

  

Nota-se que a categoria federal, entre todas as categorias 

administrativas, é a que mais utiliza os resultados do exame como forma de 
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processo seletivo em todas as regiões geográficas analisadas, principalmente 

na região Nordeste, com 72,6% dos ingressos por meio do Enem.  

 Atualmente, das 63 Universidades Federais 48 já utilizam o exame 

como fase única em seus processos seletivos, nas demais o exame também é 

válido para selecionar os candidatos na primeira fase do vestibular, para 

complementação da nota ou no preenchimento das vagas remanescentes.55  

 

2.2 - Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) é um grande programa público 

de educação superior a distância, com vistas a expandir e interiorizar a oferta 

de cursos e programas de educação superior no país, através da modalidade à 

distância.56Um Programa voltado para a expansão da educação superior com 

qualidade e inclusão social que ajuda a complementar a agenda do governo 

federal ao consolidar a educação a distância como uma modalidade importante 

para a ampliação do acesso ao ensino superior.  

O sistema UAB foi criado pelo Ministério da Educação no ano de 2005, 

em parceria com a Associação de Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino (ANDIFES) e Empresas Estatais, no âmbito do Fórum das Estatais pela 

Educação com foco nas políticas e a gestão da Educação Superior e instituído 

posteriormente pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006. Trata-se de uma 

política pública de articulação entre a Secretaria de Educação a Distância 

(SEED/MEC) e a Diretoria de Educação a Distância (DED/CAPES).   

O sistema sustenta-se em cinco eixos fundamentais: expansão pública 

da educação superior, considerando os processos de democratização e 
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acesso; aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino 

superior, possibilitando sua expansão em consonância com as propostas 

educacionais dos estados e municípios; avaliação da educação superior a 

distância, tendo por base os processos de flexibilização e regulação 

implantados pelo MEC; estímulo à investigação em educação superior a 

distância no país; e financiamento dos processos de implantação, execução e 

formação de recursos humanos em educação superior a distância.57 

É um sistema integrado por universidades públicas que não propõe a 

criação de uma nova instituição de ensino mas funciona como articulador entre 

as instituições já existentes e os governos estaduais e municipais, com vistas a 

atender as demandas locais por educação superior.  

Os projetos da UAB são gerenciados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) mas são de 

responsabilidade das universidades proponentes, tendo como locais de apoio à 

formação polos de apoio presenciais. Para ofertar os cursos a distância, cada 

município deve montar um polo presencial para o desenvolvimento de 

atividades pedagógicas presenciais que deverá dispor de infraestrutura e 

recursos humanos adequados às fases presenciais dos cursos e programas do 

Sistema UAB. Os alunos entram em contato com tutores e professores e têm 

acesso a biblioteca e laboratórios de informática, biologia, química e física. 

Desse modo, a universidade pública de qualidade pode ser levada para locais 

distantes e isolados.  

Os principais objetivos do Sistema UAB são: 

I – oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de 
formação inicial e continuada de professores da educação 
básica; 

II – oferecer cursos superiores para capacitação de dirigente, 
gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 

III – oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do 
conhecimento; 

IV – ampliar o acesso à educação superior pública; 
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V- reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre 
as diferentes regiões do país; 

VI – estabelecer amplo sistema nacional de educação à 
distância; e 

VII- fomentar o desenvolvimento institucional para a 
modalidade de educação a distância, bem como a pesquisa em 
metodologias inovadores de ensino superior apoiadas em 
tecnologias de informação e comunicação.58 

  

O público em geral é atendido, mas a prioridade é oferecer formação 

inicial a professores em efetivo exercício na educação básica pública que ainda 

não possuem graduação, além de formação continuada àqueles já graduados, 

oferecendo cursos a dirigentes, gestores e outros profissionais da educação 

básica da rede pública. 

Nessa perspectiva, fortemente direcionada para a formação de 
professores, a UAB foi criada em um momento de crise na falta 
de professores, carência de recursos, aumento da violência na 
escola, e desprestígio social e salarial da profissão. (FARIA; 
TOSCHI, 2011) Sendo assim, foi instituída principalmente com 
a finalidade de promover a formação e treinamento de 
professores e trabalhadores em serviço, bem como facilitar o 
acesso à educação. O perfil dos cursos de graduação a 
distância comprova sua relação com a formação de 
professores, tendo em vista que em 2011, do total de 1.044 
cursos, 554 (53,06%) eram da área da Educação, o que 
representa mais da metade do total de cursos ofertados. No 
mais, 365 cursos (34,95%) eram da área de Ciências Sociais, 
Negócios e Direito; 14 (1,34%) da área de Artes e 
Humanidades; 36 (3,45%) da área de Engenharia, Produção e 
Computação; 19 (1,82%) da área de Saúde e Bem-Estar 
Social; e 33 (3,16%) da área de Serviços. Os dados 
comprovam, portanto, que o processo de expansão de vagas 
na educação superior pela EAD se consolida com forte 
centralidade na área da Educação59 

 

Carlos Rinaldi, Ilane Ferreira Cavalcante e Maria Luisa Furlan Costa 

teceram as seguintes considerações sobre o Programa: 
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[...] Assim, o Sistema UAB foi criado com a finalidade de 
expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 
educação superior no país, incentivando a integração entre o 
governo federal, as instituições públicas de ensino superior e 
os municípios que colaborativamente criam mecanismos de 
indução, fomento, implantação e a execução de cursos de 
graduação e pós-graduação de forma consorciada. Dessa 
maneira, o programa funciona como um eficaz instrumento 
para a universalização do acesso ao ensino superior, 
minimizando a concentração de ofertas de cursos de 
graduação nos grandes centros urbanos e evitando o fluxo 
migratório para as grandes cidades. 

[...] Podemos afirmar que é a chance de graduação dos 
estudantes em sua cidade natal ou em municípios próximos. 
Dessa forma, ao se graduar, esses estudantes não migram 
para os grandes centros, mas permanecem em sua própria 
região, contribuindo para o desenvolvimento e avanços locais. 
As cidades que são sede de um polo UAB, e são mais de 700, 
já sentem esses avanços, pois seu Índice de Desenvolvimento 
da Educação (Ideb) hoje é melhor do que antes da implantação 
dos cursos da UAB[...]60(grifo nosso) 

 

Atualmente, o sistema congrega 87 instituições públicas que ofertam 

mais de 600 cursos, entre graduação e pós-graduação. São mais de 170 mil 

alunos matriculados em seus cursos e mais de 16.500 mil bolsistas. Já se 

formaram mais de 120 mil profissionais nas mais diversas áreas, sendo 

licenciados, bacharéis, tecnólogos e especialistas. O último edital de oferta de 

cursos para o sistema UAB articulou mais de 190 mil vagas.61 

   

2.3 - Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (Reuni). 

 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril 
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de 200762, é uma das ações integrantes do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) em reconhecimento ao papel estratégico das universidades 

federais para o desenvolvimento econômico e social. O governo federal criou 

condições para que as universidades federais promovessem a expansão física, 

acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. 

O Programa tem como principal objetivo “criar condições para o acesso 

e a permanência na educação, no nível de graduação, pelo melhor 

aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 

universidades federais”.63 Sua meta global consiste na “elevação gradual da 

taxa de conclusão media dos cursos de graduação presenciais para noventa 

por cento e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais por 

professor para dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início de cada 

plano.”64 

A partir do plano de reestruturação apresentado, cada universidade 

receberá recursos financeiros65 a fim de suportar as despesas decorrentes das 

iniciativas propostas, especialmente no que respeita a: I - construção e 

readequação de infraestrutura e equipamentos necessárias à realização dos 

objetivos do Programa; II - compra de bens e serviços necessários ao 

funcionamento dos novos regimes acadêmicos; e III - despesas de custeio e 

pessoal associadas à expansão das atividades decorrentes do plano de 

reestruturação.66 

Embora o programa garanta a liberdade para cada universidade 

elaborar um plano de reestruturação que melhor contemple suas necessidades, 
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o projeto deve obedecer às diretrizes mencionadas no art. 2º do Decreto 6.096 

de 2007: 

 I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e   
aumento de vagas de ingresso, especialmente no período 
noturno; 

II - ampliação da mobilidade estudantil, com a 
implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos 
que possibilitem a construção de itinerários formativos, 
mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de 
estudantes entre instituições, cursos e programas de 
educação superior; 

III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos 
cursos de graduação e atualização de metodologias de ensino-
aprendizagem, buscando a constante elevação da qualidade; 

IV - diversificação das modalidades de graduação, 
preferencialmente não voltadas à profissionalização precoce e 
especializada; 

V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; 
e 

VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da 
educação superior com a educação básica 

 

Com o programa de expansão, as universidades federais dobraram a 

oferta de vagas, de 109,2 mil em 2003 chegaram a 222,4 mil em 2010.67 Desde 

o início da expansão (2003) até os dias atuais foram criadas 14 novas 

universidades e mais de 100 novos campi que possibilitaram a ampliação de 

vagas e a criação de novos cursos de graduação.68 

Além do acesso, as universidades também puderam ampliar suas 

ações voltadas ao combate de situações de repetência e evasão. Para apoiar a 

permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de 

graduação presencial das instituições federais de ensino superior foi criado o 
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Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes).69Os estudantes passaram a 

contar com auxílio para alimentação, transporte, moradia, apoio pedagógico, 

inclusão digital, assistência à saúde, cultura, esportes e serviços de creche. 

Para alcançar o objetivo, todas as universidades federais aderiram ao 

Reuni e apresentaram ao Ministério da Educação planos de reestruturação, de 

acordo com a orientação do Reuni.70  

  

2.4  - Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 

 

 Instituído pela Portaria Normativa MEC nº 02 de 26 de janeiro de 

201071, e a partir de 2012 regido pela Portaria Normativa MEC nº 21 de 05 de 

novembro de 201272, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema 

informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação, no qual as Instituições 

Públicas de Ensino Superior oferecem vagas para candidatos participantes  do 

Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM).73  

O art. 2º, §1º  da Portaria MEC 21/2012 consigna: 

Art. 2º - O Sisu é o sistema por meio do qual são selecionados 
estudantes a vagas em cursos de graduação disponibilizadas 
pelas instituições públicas e gratuitas de ensino superior que 
dele participarem. 

§ 1º - O processo de seleção dos estudantes para as vagas 
disponibilizadas por meio do Sisu é autônomo em relação 
àqueles realizados no âmbito das instituições de ensino 
superior, e será efetuado exclusivamente com base nos 
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resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do 
Ensino Médio – Enem. 

  

O Sisu é uma ferramenta eletrônica que gerencia o processo seletivo 

das instituições de ensino superior, o sistema processa os resultados com as 

notas e a classificação por curso de cada candidato.  

Ao verificar o quadro das instituições cadastradas, bem como a oferta 

de cursos e vagas “o estudante deverá efetuar sua inscrição no Sisu, 

especificando: I - em ordem de preferência, as suas opções de vaga em 

instituição, local de oferta, curso, turno; e II - a modalidade de 

concorrência.”74Dentre as modalidades de concorrência, o candidato pode 

optar por: I- às vagas reservadas em decorrência do disposto na Lei nº 12.711, 

de 201275, observada a regulamentação em vigor; II - às vagas destinadas às 

demais políticas de ações afirmativas eventualmente adotadas pela instituição 

no Termo de Adesão; ou III - às vagas destinadas à ampla concorrência.76
 

Encerrado o período das inscrições, o estudante é classificado na 

ordem decrescente das notas na opção de vaga para a qual se inscreveu, 

observado o limite de vagas disponíveis na instituição, por local de oferta, curso 

e turno, tal como a modalidade de concorrência. 

Em sua primeira edição, no ano de 2010, 51 instituições participaram 

do Sisu, foram ofertadas 47.913 vagas e 1.664.532 inscrições foram realizadas 

(cada aluno tem o direito de optar por até dois cursos e instituições). Mas nos 5 

anos que seguem a 2010 o número de inscritos cresceu 3,5 vezes. No Sisu 

2015/1 (relativo ao primeiro semestre) o número de instituições passou para 

128, o número de vagas evoluiu para 205.514  e 5.431.904  estudantes se 

inscreveram.77 
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universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos 
integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e 
adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html. Acesso em 15 abr.2016  
76

 BRASIL, Portaria Normativa MEC nº 21/2012, art. 15, incisos I, II e III. 
77

 BRASIL. Ministério da Educação. Sistema de Seleção Unificada: balanço das inscrições e 
resultados. Edição 2015/1 
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O Sisu pode ser considerado como um importante instrumento para a 

política pública de expansão e democratização do acesso à educação superior 

na medida em que este possibilita (por meio do ENEM, que é realizado na 

região onde o estudante reside) que o candidato concorra as vagas em 

qualquer instituição que esteja cadastrada no Sisu. Com a facilidade do 

sistema, muitos estudantes com menor poder aquisitivo podem romper as 

barreiras que impedem ou dificultam a disputa pelas vagas oferecidas pelas 

instituições federais nas diferentes regiões.  

Neste sentido bem explicam Maria das Graças Martins da Silva e  

Tereza Christina Mertens Aguiar Veloso:  

  

A LDBEN (art. 44), ao instituir o termo "processo seletivo", 
consagra formas diversificadas de ingresso na educação 
superior. Com base nisso, o Sisu foi criado, sob o argumento 
de que possibilitaria a concorrência das vagas nas instituições 
de ensino superior que aderissem ao sistema, o que evitaria 
que o estudante se submetesse a um processo de seleção 
diferente para cada universidade em que pleiteasse uma 
vaga, se locomovesse para diferentes cidades onde 
pretendesse prestar o vestibular e pagasse uma taxa de 
inscrição em cada seleção que participasse.78 (grifo nosso).  

O sistema se configura num novo paradigma de acesso as Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), definindo uma forma mais equilibrada e 

democrática de acesso.  

 

2.5 - Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES)  

  

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)79, criado em 1999 pelo 

governo FHC para substituir o Programa de Crédito Educativo PCE/CREDUC80 

                                                                                                                                                                          
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16955-sisu-
2015-balanco-inscricoes-26012015&Itemid=30192 Acesso 15.abril.2016  
78

 SILVA, Maria das Graças Martins da.  e  VELOSO, Tereza Christina Mertens Aguiar. Acesso 
nas políticas da educação superior: dimensões e indicadores em questão. Avaliação 
(Campinas) [online]. 2013, vol.18, n.3, pp.727-747. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772013000300011>. Acesso 
em 17.abril.2016. 
79

 BRASIL, FIES. Disponível em: http://sisfiesportal.mec.gov.br/ Acesso em: 17.abril.2016  
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e regulado posteriormente pela Lei nº 10.260, de 12 junho de 2001,81 é um 

Programa do Ministério da Educação destinado a financiar, prioritariamente,82 a 

graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos 

superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos 

pelo Ministério da Educação.  

Desde a sua criação a legislação do Programa passou por mudanças, 

mas a aprovação da Lei nº 12.202 de 14 de janeiro de 201083 foi um marco 

para uma série de mudanças significativas. A partir da referida Lei, o Programa 

passou por aprimoramentos normativos e operacionais que implicaram em 

mudanças nas regras do financiamento, possibilitando a ampliação do acesso 

dos estudantes de baixa renda às instituições de ensino superior privadas. 

Dentre as mudanças que proporcionaram um redesenho do FIES, 

destacamos: 

a- Possibilidade do estudante  financiar até 100% dos encargos 

educacionais cobrados por parte das instituições de ensino devidamente 

cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação;84 

                                                                                                                                                                          
80

 “O Programa de Crédito Educativo (PCE) foi aprovado pela Presidência da República, em 23 
de agosto de 1975, com base na Exposição de Motivos nº 393, de 18 de agosto de 1975, 
apresentada pelo Ministério da Educação e Cultura. Foi implantado, no primeiro semestre de 
1976, nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No segundo semestre do mesmo ano, foi 
estendido a todas as Instituições de Ensino Superior do País, reconhecidas ou autorizadas, 
tendo beneficiado mais de 870.000 estudantes. Na primeira fase, funcionou com recursos da 
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S.A. e bancos comerciais. Em 1983, teve alterada 
sua forma de custeio, passando os recursos a serem providos pelo orçamento do Ministério da 
Educação e pelas loterias, previstas para aplicação do Fundo de Assistência Social (FAS), 
tendo a Caixa Econômica Federal como único Agente Financeiro” (Cf Manual do Programa de 
Crédito Estudantil) Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/mcreduc.pdf> 
.Acesso em 17 abr.2016.  
81

 BRASIL, LEI n° 10.260, de 12 de julho de 2001. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10260.htm>. Acesso em 17.abril.2016.   
82

 Estudantes matriculados em cursos da educação profissional e tecnológica, bem como em 
programas de mestrado e doutorado com avaliação positiva também podem ser beneficiados, 
desde que haja disponibilidade de recursos. Conforme dispõe o §1º do art. 1º da Lei nº 10.260, 
de 2001.  
83

 BRASIL, LEI nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12202.htm>. Acesso em 
18.abri.2016  
84

 A Lei 12.202/2010 (que alterou a Lei n
o
 10.260, de 12 de julho de 2001) consigna em seu art. 

4º:“São passíveis de financiamento pelo FIES até 100% (cem por cento) dos encargos 
educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente 
cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos 
referidos no art. 1

o
 em que estejam regularmente matriculados.”  
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b- o estudante pode pedir o financiamento bancário  a qualquer 

tempo, sem se submeter a processo seletivo. As inscrições no FIES passaram 

a ser efetuadas exclusivamente pela Internet, em qualquer período do ano por 

meio do Sistema Informatizado do FIES (SISFIES), cujo link se encontra 

disponível nas páginas eletrônicas do Ministério da Educação e do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação;85 

c- a seleção dos estudantes aptos para contratação do 

financiamento passou a ser efetuada, exclusivamente, com base nos 

resultados obtidos no ENEM , com a exigência de pontuação mínima de 450 

pontos nas provas e nota acima de zero na redação );86 

d- no que se refere às instituições de ensino, a definição das vagas 

disponibilizadas passou a ser priorizada pela oferta em cursos superiores com 

conceitos de qualidade 5 (cinco) e 4 (quatro), em escala que vai de 1 (um) a 5 

(cinco), nos termos do SINAES.87 

                                                           
85

 A Portaria Normativa MEC nº10 de 30 de abril de 2010 consigna em seu art. 2º: “A inscrição 
no FIES será efetuada exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Informatizado do 
FIES (SisFIES), disponível nas páginas eletrônicas do Ministério da Educação (MEC) e do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)” 
86

 Conforme dispõe o art. 19 da Portaria Normativa MEC nº 10, de 30 de abril de 2010 (com 
redação alterada pela Portaria Normativa MEC nº7 de 25 de maio de 2015): “A seleção dos 
estudantes aptos para a contratação do financiamento do FIES, a partir do primeiro semestre 
de 2016, será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos no Exame Nacional 
do Ensino Médio - Enem, observadas as demais normas estabelecidas pelo Ministério da 
Educação, sendo exigida: I - média aritmética das notas obtidas nas provas do Enem igual ou 
superior a quatrocentos e cinquenta pontos; e II - nota na redação do Enem diferente de zero.” 
87

 De acordo com o art.1º, § 2º da Lei 10.260, de 2001:  “§ 2
o
  São considerados cursos de 

graduação com avaliação positiva, aqueles que obtiverem conceito maior ou igual a 3 (três) no 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de que trata a Lei n

o
 10.861, 

de 14 de abril de 2004”. A Lei n. 10.861/04 instituiu o SINAES com o objetivo de "assegurar o 
processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de 
graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes" (Art. 1º). “O SINAES é 
estabelecido, dessa forma, por três subsistemas integrados: 1) a avaliação institucional, que 
será realizada em duas instâncias, interna e externa, e "terá como objetivo identificar o seu 
perfil [das instituições] e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, 
programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais [...]" (Art. 
3º); 2) a avaliação dos cursos de graduação, destinada a "identificar as condições de ensino 
oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações 
físicas e à organização didático-pedagógica" (Art. 4º); e 3) a avaliação dos alunos, que "será 
realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE" 
(Art. 5º) e terá como função aferir o domínio dos estudantes sobre os "conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas 
habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas 
competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão [...]"  
(Art. 5º, § 1º) [...]Os resultados da avaliação externa serão expressos "numa escala de cinco 
níveis, sendo os níveis 4 e 5 indicativos de pontos fortes, os níveis 1 e 2 indicativos de pontos 
fracos e o nível 3 indicativo do mínimo aceitável para os processos de autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos e de credenciamento e 
recredenciamento de instituições" (Art. 32)” (C.f DIAS, Carmen Lúcia; HORIGUELA, Maria de 
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e- a responsabilidade pelo gerenciamento do FIES passou a ser do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que é uma 

autarquia do Ministério da Educação;88 

f- a redução da taxa anual de juros do empréstimo tomado no 

banco. A Resolução BACEN nº 3.842, de 10 de março de 201010, 89 fixou a 

taxa efetiva de juros dos contratos do FIES em 3,4% ao ano para todos os 

cursos de graduação. Além da aplicação aos novos contratos, a redução da 

taxa de juros passa a valer também para o saldo devedor dos contratos 

antigos. Os juros são capitalizados mensalmente e estipulados pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN);90 

g- a ampliação dos agentes financeiros: os financiamentos 

passaram a ser concedidos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do 

Brasil; 

h- o prazo para a quitação da dívida, que era de duas vezes o 

período financiado do curso, passou a ser de três vezes.91 

i- Os estudantes que se formarem em cursos de licenciatura ou 

medicina e optarem por atuar como professores da rede pública de educação 

básica (com jornada mínima de 20 horas semanais) ou como médicos do 

Programa Saúde da Família em especialidades e regiões definidas como 

prioritárias pelo Ministério da Saúde poderão abater 1% da dívida a cada mês 

trabalhado. O estudante que, ao ingressar no curso de licenciatura, já estiver 

                                                                                                                                                                          
Lourdes Morales  and  MARCHELLI, Paulo Sergio. Políticas para avaliação da qualidade do 
Ensino Superior no Brasil: um balanço crítico. Educ. Pesqui. [online]. 2006, vol.32, n.3, pp.435-
464. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
97022006000300002>. Acesso em 19 abr. 2016.         
88

 A Lei 12.202/2010 consigna em seu art. 3º: “O Capítulo IV da Lei n
o
 10.260, de 12 de julho 

de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 20-A: Art. 20-A.  O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE terá prazo de até 1 (um) ano para assumir o papel de 
agente operador do FIES, cabendo à Caixa Econômica Federal, durante este prazo, dar 
continuidade ao desempenho das atribuições decorrentes do encargo.” 
89

 Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.842, de 10 de março de 2010, que fixa a taxa 
efetiva de juros do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) 
Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pdf/res_3842_v1_O.pdf>. 
Acesso em 18.abril.2016. 
90

 Conforme inciso II do art. 5º da Lei nº 10.260, de 2001, em redação dada pela Lei nº 12.431, 
de 24 de junho de 2011: “II - juros a serem estipulados pelo CMN;”   
91

 Conforme disposto do art. 1º do Decreto 7.790 de 15 de agosto de 2012: “A amortização de 
financiamento para custeio de cursos superiores não gratuitos com recursos do Fundo de 
Financiamento Estudantil - FIES terá início no décimo nono mês subsequente ao da conclusão 
do curso ou, antecipadamente, por iniciativa do estudante financiado, parcelando-se o saldo 
devedor em período equivalente a até três vezes o prazo de permanência do estudante na 
condição de financiado.” 
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em efetivo exercício na rede pública de educação básica terá direito ao 

abatimento da dívida desde o início do curso;92 

j- Os estudantes formados em medicina que optarem por 

ingressar em programas de residência médica credenciados pela Comissão 

Nacional de Residência Médica - CNRM e em especialidades prioritárias 

definidas pelo Ministério da Saúde terão a carência estendida por todo o 

período de duração da residência. 93 

Com o aperfeiçoamento do Programa, o FIES tem se apresentado 

como indutor do processo de democratização da educação superior, garantindo 

o acesso e a permanência em cursos superiores de estudantes que 

historicamente estiveram excluídos desse nível educacional. O Programa tem 

colaborado de forma representativa com a elevação das taxas bruta e líquida 

de matrícula na educação superior. Atualmente mais de 2,1 milhões de 

estudantes de instituições de educação superior privadas utilizam-se do 

financiamento.94 

 

 

                                                           
92

 Conforme consigna art. 6º-B da Lei nº 10.260, de 2001 (incluído pela Lei nº 12.202, de 2010): 
“O FIES poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) 
do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da 
data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões: 
I - professor em efetivo exercício na rede pública de educação básica com jornada de, no 
mínimo, 20 (vinte) horas semanais, graduado em licenciatura; e II - médico integrante de 
equipe de saúde da família oficialmente cadastrada, com atuação em áreas e regiões com 
carência e dificuldade de retenção desse profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério 
da Saúde, na forma do regulamento [...] §2º O estudante que já estiver em efetivo exercício na 
rede pública de educação básica com jornada de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, por 
ocasião da matrícula no curso de licenciatura, terá direito ao abatimento de que trata 
o caput desde o início do curso.”  
93

 Conforme dispõe o § 3º do art. 6º-B da Lei nº 10.260, de 2001 (incluído pela Lei nº 12.202, 
de 2010): “O estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em programa 
credenciado Medicina pela Comissão Nacional de Residência Médica, de que trata a Lei 
n

o
 6.932, de 7 de julho de 1981, e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro 

de Estado da Saúde terá o período de carência estendido por todo o período de duração da 
residência médica.”  
94

 O Ministério da Educação e o Ministério do Planejamento emitiram nota conjunta à imprensa 
prestando esclarecimentos sobre o novo FIES. Nota disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17680-
260615-integra-nota-fies&category_slug=junho-2015-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 19 
abr.2016.  
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2.6 - Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica: Criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia.   

    

A Lei 11.892 de 29 de dezembro de 200895 instituiu a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica96 e criou os Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia.  

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são frutos de 

um modelo institucional inovador em termos de proposta político-pedagógica. 

Nos termos da Lei 11.892/08:  

Art. 2º Os Institutos Federais são instituições de educação 
superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 
especializados na oferta de educação profissional e tecnológica 
nas diferentes modalidades de ensino, com base na 
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as 
suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei. 

§ 1º Para efeito da incidência das disposições que regem a 
regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos 
de educação superior, os Institutos Federais são equiparados 
às universidades federais. 
 
§ 2º No âmbito de sua atuação, os Institutos Federais 
exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras 
de competências profissionais. 
 
§ 3º Os Institutos Federais terão autonomia para criar e 
extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, 
bem como para registrar diplomas dos cursos por eles 
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BRASIL LEI nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm> Acesso em 
19.abr.2016.  
96

  “Na acepção da lei, trata-se de uma rede, pois congrega um conjunto de instituições com 
objetivos similares, que devem interagir de forma colaborativa, construindo a trama de suas 
ações tendo como fios as demandas de desenvolvimento socioeconômico e inclusão social. E 
federal por estar presente em todo o território nacional, além de ser mantida e controlada por 
órgãos da esfera federal. De educação por sua centralidade nos processos formativos. A 
palavra educação está adjetivada por profissional, científica e tecnológica, pela assunção 
de seu foco em uma profissionalização que se dá ao mesmo tempo pelas dimensões da 
ciência e da tecnologia, pela indissociabilidade da prática com a teoria [...]”(C.f CALDAS, Luiz; 
PACHECO, Eliezer;  REZENDE, Caetana; VIDOR, Alexandre. Institutos Federais: Lei no 
11.892 de 29/12/2008 – Comentários e reflexões. In: PACHECO, E.M. (Org.). Os institutos 
federais: uma revolução profissional e tecnológica. Brasília, DF: Fundação Santillana; São 
Paulo: Moderna, 2011.p.64. Disponível em: < 
http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7A83CB34572A4A01345
BC3D5404120> Acesso em 20 abr.2016.  
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oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior, 
aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a 
legislação específica. 
 

 

Neste sentido, são oportunos os ensinamentos de Alexandre Vidor, 
Caetana Rezende, Eliezer Pacheco e Luiz Caldas: 

 

A designação “instituições de educação superior, básica e 
profissional” confere aos Institutos Federais uma natureza 
singular, na medida em que não é comum no sistema 
educacional brasileiro atribuir a uma única instituição a atuação 
em mais de um nível de ensino. Assim, a oferta da educação 
profissional e tecnológica, desde a formação inicial e 
continuada às graduações tecnológicas – denominação dada 
pela Lei no 9.394/96, alterada pela Lei no 11.741/08 –, ainda 
que prevaleça, não reduz a importância nem se contrapõe às 
obrigações dessas instituições com a educação básica e 
superior.97 

 

A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFs) faz parte da política de expansão e democratização da educação superior, 

e das políticas específicas voltadas para a formação de professores, iniciadas 

durante o governo do presidente Lula, uma vez que a Lei nº 11.892/2008 

apontou a oferta dos cursos superiores como um dos objetivos dos Institutos 

Federais, que receberam a atribuição de ministrar: cursos superiores de 

tecnologia (visando à formação de profissionais para os diferentes setores da 

economia); cursos de bacharelado e engenharia (visando à formação de 

profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do 

conhecimento); cursos de licenciatura, bem como programas especiais de 

formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação 

básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 

profissional (com reserva mínima de 20% (vinte por cento) das vagas para essa 

modalidade de curso) e ainda cursos de pós-graduação lato sensu de 
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 CALDAS, Luiz; PACHECO, Eliezer;  REZENDE, Caetana; VIDOR, Alexandre. Institutos 
Federais: Lei no 11.892 de 29/12/2008 – Comentários e reflexões. In: PACHECO, E.M. 
(Org.). Os institutos federais: uma revolução profissional e tecnológica. Brasília, DF: Fundação 
Santillana; São Paulo: Moderna, 2011.p.64. Disponível em: < 
http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7A83CB34572A4A01345
BC3D5404120> Acesso em 20 abr.2016.  
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aperfeiçoamento e especialização bem como cursos de pós-graduação stricto 

sensu de mestrado e doutorado.98 

Há, inclusive, previsão legal para a ampliação da oferta em nível 

superior (com aprovação do Conselho Superior do Instituto Superior e do 

Ministério da Educação) desde que as demandas sociais da respectiva região 

assim o justifiquem e desde que não haja redução do percentual de oferta 

mínima em educação profissional técnica de nível médio.99 

A Lei confere aos IFs uma posição estratégica na oferta de cursos de 

formação de professores para a educação básica, isto porque, atualmente, 

todos os Estados brasileiros possuem, no mínimo, um Instituto Federal 100 que 

deve oferecer 20% (vinte por cento) de suas vagas para cursos de licenciatura, 

tal como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na 

formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de 

ciências e matemática, e para a educação profissional. “O compromisso dos 

Institutos Federais com os cursos de formação de professores se soma aos 

esforços para reduzir o enorme déficit entre a demanda e a oferta de 

licenciaturas em nosso país”.101   

No gráfico abaixo, elaborado por Maria Flávia Batista Lima, podemos 

observar a evolução do número total de matrículas, graduação presencial, nos 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) e Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). Os dados apontam que há uma 

tendência maior no aumento de matriculados nos cursos de graduação a partir 

de 2008, ano de criação dos Institutos Federais.102   

                                                           
98

 BRASIL, Lei 11.892/2008. art.7º, inciso VI, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”  e art.8º. 
99

 Idem Ibidem. §2º do art. 8º  
100

 BRASIL, Portal Do Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia. Disponível 
em:< http://institutofederal.mec.gov.br > Acesso em: 20.abr.2016 
101

 CALDAS, Luiz. A formação de professores e a capacitação de trabalhadores da EPT.In: 
PACHECO, E.M. (Org.). Os institutos federais: uma revolução profissional e tecnológica. 
Brasília, DF: Fundação Santillana; São Paulo: Moderna, 2011.p.38. Disponível em: < 
http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7A83CB34572A4A01345
BC3D5404120 >. Acesso em: 20 abr. 2009. 
102

 LIMA, Maria Flávia Batista. A expansão das licenciaturas nos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia. Disponível em: < 
https://anpedsudeste2014.files.wordpress.com/2015/07/maria-flc3a1via-batista-lima.pdf> 
Acesso em 20 abr.2016.  
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Segundo dados Censo da Educação Superior divulgados pelo 

Ministério da Educação no ano de 2013, dos 7.037.688 alunos matriculados em 

cursos de graduação no Brasil, 1,6% dos estudantes estavam matriculados nos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.103 

 

 

 

 

 

  

                                                           
103

 BRASIL, Portal INEP. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/visualizar/-
/asset_publisher/6AhJ/content/brasil-teve-mais-de-7-milhoes-de-matriculas-no-ano-passado> 
Acesso em 20 abr.2016. 
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CAPÍTULO 3- O PROUNI COMO POLÍTICA PÚBLICA: 

UMA VISÃO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DO 

PROGRAMA 

 

3.1 - Considerações iniciais 

 

Abordamos no capítulo anterior as principais ações, programas e/ou 

políticas públicas que contribuíram no processo de expansão e democratização 

do ensino superior na última década. Neste contexto, o Programa Universidade 

para Todos merece destaque. Programa criado no primeiro mandato do 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva pela Medida Provisória 213, de 13 de 

setembro de 2004, depois convertida na Lei 11.096104, de 13 de janeiro de 

2005, que cumpre um papel muito importante de democratização do acesso ao 

ensino superior.   

A concepção jurídica do Programa baseia-se na concessão de bolsas 

integrais ou parciais para estudantes brasileiros que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escola pública ou em instituições privadas na 

condição de bolsista integral, para portadores de deficiência, nos termos da lei 

e para professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do 

magistério da educação básica que integrem o quadro de pessoal permanente 

da instituição pública,105em cursos de graduação e sequenciais de formação, 

nas instituições privadas de educação superior que aderem ao Programa, as 

                                                           
104

 BRASIL, LEI n° 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11096.htm >  Acesso em 21 
abr.2016.  
105

 O Programa incentiva a formação e o aperfeiçoamento de professores da educação básica. 
Esse incentivo se caracteriza pelos critérios adotados na concessão de bolsas (para os cursos 
com grau de licenciatura destinados à formação do magistério da educação básica) a 
professores da rede pública de ensino que estejam no efetivo exercício do magistério da 
educação básica. Isto porque, para concorrer às bolsas (exclusivamente a bolsas de 
licenciatura) os professores não precisam atender os requisitos referentes a renda familiar per 
capita, sendo necessário apenas que tenham realizado o ENEM (do ano imediatamente 
anterior e que tenham obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas das provas do exame 
e nota acima de zero na redação) e que comprovem o exercício da atividade em uma das 
escolas públicas do país no momento da inscrição. A Lei 11.906/05 dispõe: “Art. 2

o
 A bolsa 

será destinada: [...] III - a professor da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, 
normal superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica, 
independentemente da renda a que se referem os §§ 1

o
 e 2

o
do art. 1

o
 desta Lei.” 
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quais, em contrapartida, são beneficiadas com a  isenção106 de impostos e 

contribuições federais. Para concorrer às bolsas integrais o candidato deve ter 

renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para 

as bolsas parciais de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três 

salários mínimos por pessoa. A Lei estabelece, ainda, a condição de que os 

beneficiários não possuam diploma de ensino superior. 107 

 

O Ministério da Educação vinculou a garantia às bolsas integrais ou 

parciais do ProUni ao bom desempenho dos estudantes no ENEM. Só podem 

participar do processo seletivo do Programa os estudantes que tenham 

realizado o ENEM, do ano imediatamente anterior, e que tenham obtido, no 

mínimo, 450 pontos na média das notas das provas do exame e nota acima de 

zero na redação.108Ao mesmo tempo em que o número de participantes no 

                                                           
106

 Sobre o termo “isenção” Victor Henrique Grampa, esclarece: “Trata-se, na verdade, de 
imunidade. Essa imunidade é prevista no texto constitucional, o que se modificou pela Lei que 
instituiu o Programa foram os critérios para gozar da imunidade [...] A terminologia “isenção” 
empregada pela própria Constituição é, a rigor, terminologicamente imprecisa.” (C.f GRAMPA, 
Victor Henrique. Políticas Públicas de inclusão na Educação: o caso ProUni. In: O Direito e 
as políticas públicas no Brasil / Giampaolo Poggio Smanio; Patricia Tuma Martins Bertolin, 
Organizadores. São Paulo: Atlas, 2013.p.221).          
107

 A Lei 11.096/05 dispõe: “Art. 1º Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, o 
Programa Universidade para Todos - ProUni), destinado à concessão de bolsas de estudo 
integrais e bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco 
por cento) para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em 
instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. § 1º A bolsa de estudo 
integral será concedida a brasileiros não portadores de diploma de curso superior, cuja renda 
familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1 (um) salário-mínimo e 1/2 (meio). § 2º 
As bolsas de estudo parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), 
cujos critérios de distribuição serão definidos em regulamento pelo Ministério da Educação, 
serão concedidas a brasileiros não-portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar 
mensal per capita não exceda o valor de até 3 (três) salários-mínimos, mediante critérios 
definidos pelo Ministério da Educação [...] Art. 8º A instituição que aderir ao ProUni ficará isenta 
dos seguintes impostos e contribuições no período de vigência do termo de adesão: (Vide Lei 
nº 11.128, de 2005) I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; II - Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido, instituída pela Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988; III - Contribuição 
Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar no 70, de 
30 de dezembro de 1991; e IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída 
pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970. § 1º A isenção de que trata o caput 
deste artigo recairá sobre o lucro nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, e sobre 
a receita auferida, nas hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da 
realização de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos 
sequenciais de formação específica. § 2º A Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda disciplinará o disposto neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias. § 3º  A isenção de que 
trata este artigo será calculada na proporção da ocupação efetiva das bolsas devidas. (Incluído 
pela Lei nº 12.431, de 2011)”. 
108

 Sobre a vinculação do ProUni com o Enem, a Lei 11.096/05 dispõe: “Art. 3
o
 O estudante a 

ser beneficiado pelo ProUni será pré-selecionado pelos resultados e pelo perfil socioeconômico 
do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ou outros critérios a serem definidos pelo 
Ministério da Educação, e, na etapa final, selecionado pela instituição de ensino superior, 
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exame aumentou, as notas também tiveram uma melhora significativa. 

Conjugando-se, desse modo, inclusão e mérito dos estudantes com melhores 

desempenhos acadêmicos. 

 

A Lei do ProUni regulamentou a renúncia fiscal que já estava prevista 

na Constituição Federal desde 1988, mas sem uma regulamentação da 

contrapartida a ser prestada pelas instituições.  

Neste contexto, são oportunas as considerações de Fernando Haddad: 

 
De 1988 a 2004, as instituições de ensino superior sem fins 
lucrativos, [...] amparadas pelos artigos 150, inciso VI, alínea c, e 
195, § 7º, da Constituição Federal, gozaram de isenções fiscais 
sem nenhuma regulação do Poder Público. Ou seja, sem 
nenhuma contrapartida. Acórdão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), de 1991, reconhecia a lacuna legislativa. Mas, por conta 
dessa omissão, garantia o gozo das isenções enquanto 
perdurasse a situação. 
 
Até 2004, as instituições sem fins lucrativos concediam bolsas 
de estudos, mas eram elas que definiam os beneficiários, os 
cursos, o número de bolsas e os descontos concedidos. 
Resultado: raramente era concedida uma bolsa integral e quase 
nunca em curso de alta demanda. A isenção fiscal não resultava 
em uma ampliação do acesso ao ensino superior.  
 
O ProUni estabelece que as instituições beneficiadas por 
isenções fiscais passem a conceder bolsas de estudos na 
proporção dos alunos pagantes por curso e turno, sem exceção. 

Ficou estabelecido que só haveria dois tipos de bolsas – integral 
ou parcial de 50% – e que os beneficiários fossem selecionados 
pelo ENEM. A concessão da bolsa teria como único critério o 
mérito. Além disso, foi definido o perfil socioeconômico dos 
bolsistas: egressos de escola pública com renda familiar per 
capita de até um salário mínimo e meio para bolsa integral e de 
até três salários mínimos para bolsa parcial de 50% 109  

                                                                                                                                                                          
segundo seus próprios critérios, à qual competirá, também, aferir as informações prestadas 
pelo candidato”. O Ministério da Educação regulamentou, na Portaria Normativa nº 1 de 2 de 
janeiro de 2015, os processos seletivos do Prouni, determinando ser vedada a inscrição dos 
estudantes com nota inferior a 450 pontos no Enem e que tenham zerado a redação do mesmo 
exame. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16840-05-01-
15-port-norm-1-prouni&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192 > Acesso em 25 
abr.2016.  
109

 HADDAD Fernando. O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e 
programas / Fernando Haddad. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, 2008. 23 p. – (Série Documental. Textos para Discussão, ISSN 
1414-0640; 30) Disponível em:< http://www.publicacoes.inep.gov.br/portal/download/664 
>Acesso em 21 abr.2016.  
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 No entanto, há um aspecto social altamente relevante que está 

subjacente as questões tributárias tratadas na Lei do ProUni. O Programa é 

uma iniciativa do governo federal que visa à diminuição das desigualdades 

sociais com a inclusão de indivíduos vulneráveis socioeconomicamente. Muitas 

questões se relacionam com o desempenho do Programa que ao mesmo 

tempo em que traz benefícios às instituições de ensino superior particulares, 

por meio da redução da carga tributária, também traz a possibilidade de 

inclusão educacional e social para estudantes, especialmente os mais pobres, 

que viam como remota a possibilidade de ingressar nos níveis mais elevados 

de ensino. Nesse sentido, bem elucida Victor Henrique Grampa:   

 

 [...] O ProUni, diferentemente de outra Lei que regulamente 

questões tributárias, não se limita a elas, projetando seus efeitos 
na sociedade concretizando um objetivo socialmente posto 
(inclusão), dentro de uma posição política (ideologia) e com 
resultados que se destacam no tempo para além das 
consequências tributárias. Assume, assim, o Programa o caráter 
de política pública, muito mais pelo conteúdo implícito da norma 
(e análise de sua posição dentro do sistema de ensino), que por 
sua estrutura legislativa. Os fatos que dão a ele o status de 
política pública são, portanto, muito mais extrínsecos à norma do 
que intrínsecos.110 

 

O ProUni inaugurou, ainda, um sistema de ações afirmativas,111 além 

das sociais e da escola pública. O Programa também reserva um percentual de 

bolsas aos autodeclarados negros (pretos e pardos, segundo a terminologia do 

IBGE) indígenas ou pessoas com deficiência, proporcionalmente ao número 

destes cidadãos nas Unidades da Federação, de acordo com o Censo da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia.112 Contribuindo, assim, para o 

avanço da aceitação social dos mecanismos compensatórios.113 

                                                           
110

 GRAMPA, Vitor Henrique. Políticas Públicas de inclusão na Educação: o caso ProUni. In: 
O Direito e as políticas públicas no Brasil / SMANIO Giampaolo Poggio; BERTOLIN, Patricia 
Tuma Martins, (Org). São Paulo: Atlas, 2013, p.215.  
111

 “Em termos gerais a ação afirmativa consiste em políticas públicas ou privadas de 
preferência entre indivíduos pela pertença a um determinado grupo, cujo status social e de 
reconhecimento é em média inferior aos de outros grupos, e com vistas a consolidar o princípio 
da dignidade” (Cf. IKAWA, Daniela. Ações afirmativas em universidades. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, p. 26.)  
112

 A Lei 11.096/05 dispõe: “Art. 7º As obrigações a serem cumpridas pela instituição de ensino 
superior serão previstas no termo de adesão ao Prouni, no qual deverão constar as seguintes 
cláusulas necessárias: [...] II - percentual de bolsas de estudo destinado à implementação de 
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Troca-se uma academia monocórdia e esvaziada de sentido 
republicano por territórios de conhecimento mais afinados com 
a realidade do país, integrando a diversidade étnica e cultural 
de um Estado que se proclama democrático --- responsável, 
portanto, por políticas inclusivas que resgatem a cidadania dos 
historicamente não reconhecidos em sua identidade.114 

 

 

No plano da inclusão, para que se tenha ideia da dimensão do 

Programa, nos primeiros cinco anos de sua criação (o que corresponde, grosso 

modo, a um ciclo de graduação) foram admitidos 600 mil novos estudantes, o 

que equivalia, à época, ao tamanho de todo o sistema federal de educação 

superior, cujas matrículas somavam, segundo Censo do Inep de 2005, 595 

mil.115  

Segundo dados do Ministério da Educação, no ano em que completou 

10 anos (2014), o ProUni  já havia concedido  1,5 milhão de bolsas de estudos 

e formado mais de 430 mil profissionais em todas as áreas do conhecimento.116   

 

                                                                                                                                                                          
políticas afirmativas de acesso ao ensino superior de portadores de deficiência ou de 
autodeclarados indígenas e negros.§ 1º O percentual de que trata o inciso II do caput deste 
artigo deverá ser, no mínimo, igual ao percentual de cidadãos autodeclarados indígenas, 
pardos ou pretos, na respectiva unidade da Federação, segundo o último censo da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE [...]”  
113

 “Alguns exemplos recentes são emblemáticos da mudança de visão da sociedade sobre a 
questão das cotas. O primeiro, a aprovação da Lei federal 12.711, de 29 de agosto de 2012, 
pelo Congresso Nacional, determinando a implementação do Programa de cotas no prazo de 4 
anos. Interessante notar que essa lei adota os critérios de referência da lei do Prouni para a 
definição tanto das cotas sociais (até um salário mínimo e meio de renda familiar per capita) 
como das cotas raciais (as cotas devem observar, em cada Estado, distribuição étnica 
proporcional àquela existente na população do Estado). A segunda evidência dessa nova 
posição é a proposição de um Programa de acesso especial à educação superior pelo governo 
do Estado de São Paulo, tradicionalmente muito resistente a esse tipo de proposta. Finalmente, 
pesquisa do Ibope publicada no jornal Estado de S.Paulo, em 17.02.2013, segundo a qual 
“62% apoiam cotas para alunos negros, pobres e da escola pública”.” (Cf. BUCCI, Maria Paula 
Dallari; MELLO, Paula Branco. Democratização e Acesso à Educação Superior – Parte I. 
Rio de Janeiro: Grupo Estratégico de Análise da Educação Superior no Brasil (GEA), 2013.p.3  
Disponível em:< http://flacso.org.br/?publication=opiniao-n7-democratizacao-e-acesso-a-
educacao-superior-parte-i>)  
114

 BUCCI, Maria Paula Dallari; MELLO, Paula Branco. Democratização e Acesso à 
Educação Superior – Parte I. Rio de Janeiro: Grupo Estratégico de Análise da Educação 
Superior no Brasil (GEA), 2013.p.3  Disponível em:< http://flacso.org.br/?publication=opiniao-
n7-democratizacao-e-acesso-a-educacao-superior-parte-i>) 
115

 Idem, ibidem. p.2. 
116

 BRASIL, Portal Brasil. Prouni eleva nível das faculdades particulares nos últimos dez 
anos Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/01/prouni-eleva-nivel-das-
faculdades-particulares-nos-ultimos-dez-anos > Acesso em 25 abr.2016.  
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Eleito, em 2012, pela Organização Ibero-Americana de Juventude 

(OIJ), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), como uma das vinte mais relevantes políticas 

públicas para a juventude117, o ProUni “[...]é uma experiência extremamente 

criativa de inclusão social, rigor fiscal, e uso das ferramentas de tecnologia de 

informação e comunicação para a gestão administrativa e transparência 

educacional, que serviu de referência para outras inovações que se 

seguiram”118. 

 

Justifica-se, pois, a partir dessas considerações, que o ProUni não foi 

escolhido como objeto deste trabalho arbitrariamente. O ProUni caracteriza-se 

como uma importante política pública119 voltada à expansão e democratização 

do ensino superior, que cria condições de acesso ao ensino superior privado a 

estudantes socioeconomicamente vulneráveis, que não dispõem de recursos 

para assumir os custos de uma universidade particular, e como tal é merecedor 

de estudos que possam contribuir para o seu aperfeiçoamento.  

Para uma análise do ProUni enquanto Programa de ação 

governamental120 utilizamos o “Quadro de Referência de análise de Políticas 

Públicas", uma ferramenta de apoio didático elaborada  por Maria Paula Dallari 

Bucci.121 Em apertada síntese, trata-se de um instrumento por meio do qual 

                                                           
117

 BUCCI, Maria Paula Dallari; MELLO, Paula Branco. Democratização e Acesso à 
Educação Superior – Parte I. Rio de Janeiro: Grupo Estratégico de Análise da Educação 
Superior no Brasil (GEA), 2013.p.2  Disponível em:< http://flacso.org.br/?publication=opiniao-
n7-democratizacao-e-acesso-a-educacao-superior-parte-i> 
118

 Idem, Ibidem, p.4.  
119

  Sobre a categorização do Prouni como política pública, Maria Paula Dallari teceu as 
seguintes considerações: “ Há outros exemplos de lei que, sem qualquer referência expressa a 
política setorial ou geral, realizam, concretamente, o fim de uma política pública. É o caso da 
Medida Provisória nº 213/04, convertida em Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2015, que 
instituiu o Programa Universidade para Todos (Prouni). Em termos de estrutura legislativa, a lei 
nada mais faz senão regulamentar a imunidade constitucional do art. 195, §7º [...] A lei também 
não explicita marcos temporais ou resultados. No entanto, concretiza um programa de inclusão 
de alunos pobres em universidades privadas, na medida em que estabelece condições 
estruturais (novas, esse talvez seja o ponto distintivo em termos temporais), para o ingresso de 
alunos[...]” (BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em Direito.In: BUCCI, 
Maria Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo, 
2006.p.13.) 
120

 A expressão esta sendo utilizada aqui como sinônimo de política pública, conforme a 
conceituação proposta por Maria Paula Dallari Bucci, da qual já tecemos considerações no 
capítulo anterior.  
121

 BUCCI, Maria Paula Dallari. Quadro de referência de uma política pública: primeiras 
linhas de uma visão jurídico-institucional. In. O direito na fronteira das políticas públicas. 
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uma nova abordagem de ação governamental é realizada, permitindo identificar 

tanto os elementos jurídicos quanto os extrajurídicos que fazem parte da 

estruturação do Programa, tal qual a forma como estão ou não 

institucionalizados e articulados, quebrando o isolamento metodológico que foi 

imposto ao direito com a consagração do positivismo jurídico.  

 Para bem esclarecer sobre o Quadro de Referência utilizado, vale a 

pena reproduzir a argumentação da professora Maria Paula Dallari Bucci 

acerca de sua finalidade e da abordagem que o mesmo propõe: 

O quadro de referência que se apresenta a seguir tem o 
singelo propósito de apoiar a demarcação mais clara dos 
limites do programa de ação. Para isso, aponta os elementos 
principais que permitem compreender sua organização interna, 
a partir da base jurídica, identificando as ligações com os 
aspectos políticos, econômicos e de gestão mais importantes. 
O quadro de referência foi concebido como ferramenta de 
apoio didático, visando proporcionar certa uniformidade de 
visões entre o pesquisador que conduz o estudo e aqueles que 
o leem ou com ele colaboram. 
[...] 
O quadro de referência que adiante se propõe dá ênfase ao 
aspecto institucional das políticas públicas. Evitando alongar 
excessivamente as citações para uma ferramenta que se 
pretende simples de utilizar, esse qualificativo, em síntese, diz 
respeito a mecanismos de agregação de preferências. Isso é 
muito relevante, em políticas públicas, dada sua característica 
primordial de programas de ação governamental em escala 
ampla. O alcance de uma política pública é, por definição e 
necessariamente, supraindividual, envolvendo uma coletividade 
determinada, com demandas e expectativas comuns. 
[...] 
Feita essa breve apresentação dos fundamentos institucionais 
da abordagem que se propõe, sumaria-se a locução jurídico-
institucional como qualificativo do quadro de referência, 
indicando destaque aos seguintes elementos: a) a 
organização do programa de ação, isto é, quais os elementos 
da política e como se relacionam; b) os papeis institucionais, 
ou em outras palavras quem faz o quê. Essa observação 
procura abstrair as subjetividades (sem, todavia, omiti-las), 
considerando que o que direito faz, ao estruturar a política 
pública, é despersonalizar a iniciativa. A partir da 
institucionalização, ou a formalização na regra jurídica, o 
funcionamento do programa passa a depender, não mais da 
vontade pessoal de quem tomou a decisão de institui-lo e sim, 
do cumprimento dos deveres e obrigações previstos nas 
normas, para finalidades objeto do programa.  c) o movimento, 

                                                                                                                                                                          
SMANIO, Gianpaolo Poggio, BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins e BRASIL, Patrícia Cristina 
(orgs.). São Paulo: Páginas & Letras Editora e Gráfica, 2015.  
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a finalidade pretendida, no sentido político e social, aspecto 
mais abstrato da aplicação do institucionalismo ao estudo das 
políticas públicas, que diz respeito ao sucesso da agregação 
de interesses operada com a criação e implementação do 
programa.122  
 

 

Dedicamo-nos ao preenchimento do Quadro de Referência, que 

“sintetiza, numa perspectiva de racionalidade ideal, o caráter sistemático que 

articula os elementos mais importantes da política pública”,123 para que 

possamos recortar o ProUni como objeto de estudo, e assim, numa visão 

jurídico-institucional, possamos compreender a sua organização. Desta forma, 

(i) identificaremos os elementos da política pública e como se relacionam, (ii) 

os papéis institucionais, ou em outras palavras, quem faz o quê e (iii) a sua 

finalidade pretendida, no sentido político e social.  

O quadro é composto pelos seguintes elementos: 1) nome oficial do 

programa de ação; 2) gestão governamental; 3) base normativa; 4) desenho 

jurídico-institucional; 5) agentes governamentais; 6) agentes não 

governamentais; 7) mecanismos jurídicos de articulação; 8) escala e público 

alvo; 9) dimensão econômico-financeira do programa; 10) estratégia de 

implementação; 11) funcionamento efetivo do programa; e 12) aspectos críticos 

do desenho jurídico-institucional,124 os quais iremos explorar 

pormenorizadamente a seguir.  

 

3.2 - Nome oficial do Programa  

  

Nos ensinamentos de Maria Paula Dallari Bucci, “o nome do Programa 

é o que lhe confere identidade, permitindo isolá-lo do entorno.”125 Conforme a 
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redação do artigo 1º da Lei 11.096/05126 (lei que instituiu o ProUni), o nome 

oficial do Programa escolhido como objeto de estudo é “Programa 

Universidade para Todos – ProUni”.  

  A referida autora esclarece que:  

Contemporaneamente, o nome é associado à marca política 
do programa, sua identificação político partidária. Embora 
seja, talvez, uma “licença teórica” relacionar esse componente 
da marca política, hoje muito ligado ao marketing político, a um 
dos corifeus do institucionalismo do séc. XX, Hauriou, a noção 
de ideia diretriz, concebida por esse autor, empresta um 
poderoso sentido explicativo a noção da marca, na medida em 
que descreve a comunicação entre as expectativas individuais 
e a iniciativa que resulta do poder legitimado pela 
coletividade.127  

 

O nome “Universidade para Todos” de certa forma é uma expressão 

ideológica que pretende comunicar a democratização do acesso à educação 

superior. No contexto político-partidário da criação do Programa (como se verá 

ainda nesse capítulo, no item “gestão governamental”) está subjacente ao 

nome do Programa à ideia de que a educação superior agora é para todos e 

não mais um privilégio de uma minoria (elite). A expressão “para todos” traduz 

um antagonismo à seletividade extrema no ingresso à universidade. 

   

3.3 - Direito em questão (artigos 6º e 206 da Constituição Federal de 

1988). 
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Partindo do pressuposto de que o ProUni caracteriza-se como uma 

política pública e que as políticas públicas “constituem objeto por excelência 

dos direitos sociais”128 Questiona-se: qual o direito que o ProUni, busca 

efetivar? A resposta, necessariamente, é o direito à educação, especificamente 

o acesso aos níveis mais elevados de ensino (educação superior).   

A Constituição Federal de 1988 enuncia o direito à educação como um 

direito social em seu artigo 6º:  

Artigo 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição. 

 
Sendo um direito social, que tem por objetivo criar condições para que 

a pessoa se desenvolva e adquira o mínimo necessário para viver em 

sociedade, a educação coloca-se como um dos aspectos que devem ser 

providos pelo Estado Social e Democrático de Direito. O Estado assume uma 

função social -  o Estado das prestações positivas -  que tem o dever de 

garantir e resguardar os direitos de seus cidadãos, agindo em favor de toda a 

sociedade, buscando o bem comum, que é representado pela soma dos 

direitos fundamentais de natureza social. 129 

Neste mesmo sentido, oportunos os ensinamentos de Clarice Seixas 

Duarte: 

O acolhimento dos princípios de um Estado social e 
democrático de direito pela Constituição brasileira impõe, para 
a concretização desse modelo, não apenas o respeito aos 
direitos individuais (liberdade de expressão, direito de voto, 
direito de ir e vir), como também a realização dos direitos 
sociais, de que são exemplos o direito à educação, ao trabalho, 
à saúde, entre outros. O papel de destaque conferido aos 
direitos fundamentais como um todo em nosso sistema 
desautoriza qualquer tentativa de negar ou esvaziar a natureza 
jurídica dos direitos sociais, como se estes não fossem 
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verdadeiros direitos, mas meros conselhos ou exortações ao 
legislador. Tal esvaziamento, ademais, obstaria, ainda, a 
concretização dos objetivos de justiça social, explicitamente 

enunciados no artigo 3º (especialmente incisos I e III)
130.  

O direito à educação é consagrado como um dos direitos sociais mais 

importantes, isso porque visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para a cidadania e a sua qualificação para o trabalho. É um direito de todos e 

dever do Estado131, que “tem o dever de garantir ao indivíduo o acesso ao 

direito à educação, em todos os seus níveis, inclusive no ensino superior, 

permitindo assim uma maior qualificação e consequentemente uma inserção no 

mercado de trabalho”132 

 Trata-se também de um direito público subjetivo, na medida em que 

integra o chamado “mínimo existencial” para a garantia da dignidade da pessoa 

humana, podendo ser exigido do Estado (como dispõe o artigo 208, §1º da 

Constituição Federal de 1988)133.  

Contudo, esse direito obrigatório à educação é prioritário apenas ao 

que se denomina educação básica134, visto que o ensino superior não é 

considerado como nível obrigatório de ensino. Uma das consequências desse 

fato pode ser percebida no não cumprimento do direito ao acesso ao ensino 

superior, de forma igualitária, para todos.135 
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A Constituição Federal também estabeleceu princípios para a 

educação. O artigo 206 do texto constitucional consigna: 

Art. 206. O ensino será ministrado com 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 ideias e de concepções pedagógicas e 
coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino; 

IV- gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais; 

V- valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na 
forma da lei planos de carreira para o magistério 
público, com piso salarial profissional e ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos; 

VI- gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII- garantia de padrão de qualidade; 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos termos de lei federal. (grifo 
nosso)  

 

Embora se considere que os princípios do artigo 206 da Constituição 

Federal também se apliquem, implicitamente, ao ensino superior (uma vez que 

o artigo não faz distinção dos níveis de ensino), estes princípios também se 

aplicariam ao ensino superior, com ressalvas, visto as diferenças nos níveis de 

ensino com relação à atuação do Estado. Desta forma, será necessário moldá-

los ao ensino superior, pelo fato desse nível de ensino não ser obrigatório. 

Mesmo não tendo o dever expresso de garantir questões como a 

universalização e gratuidade desse nível de ensino, o Estado deve garantir a 

igualdade de acesso, a que fazem referência o inciso I do artigo 206 e o artigo 

5º. Há uma necessidade de se tornar democrática a forma e os critérios de 

seleção utilizados, tanto em relação às instituições públicas, quanto às 

privadas.136  
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É necessário reconhecer que o direito à educação só se efetiva 

mediante o planejamento e a implementação de políticas públicas,137 neste 

contexto, o ProUni, enquanto política pública de expansão e democratização do 

acesso ao ensino superior possibilita ao Estado garantir a todos o direito a 

educação superior, observando o princípio da igualdade de condições de 

acesso.   

 

3.4 - Gestão governamental  

 

Ao apontarmos a gestão governamental que criou ou implementou o 

Programa, podemos compreender seu sentido à luz do aspecto político-

partidário, o que nos confere maior profundidade a análise, permitindo 

visualizar aspectos que a consideração isolada das normas e variáveis 

exclusivamente jurídicas não nos possibilitaria.138  

O ProUni foi criado e implementado no primeiro governo do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores- 2003 a 2006) durante a 

gestão do Ministro da Educação Fernando Haddad.  

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) chegou ao governo por 

uma coligação de partidos (Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do 

Brasil, Partido Liberal, Partido de Mobilização Nacional e Partido Comunista 

Brasileiro ) com 61,27% dos votos, no segundo turno das eleições presidenciais 

de 2002. Sua trajetória como sindicalista metalúrgico, durante e depois da 

ditadura militar brasileira (1964-1985), sua militância em movimentos sociais e 

as políticas executadas pelo Partido dos Trabalhadores, em diversas 

                                                           
137

 DUARTE, Clarice Seixas. A educação como um direito fundamental de natureza social. 
Educação & Sociedade. Campinas, vol. 28, n. 100, pp. 691-713, 2007. 
138

 BUCCI, Maria Paula Dallari. Quadro de Referência de uma Política Pública: primeiras 
linhas de uma visão jurídico-institucional. In: SMANIO Gianpaolo Poggio; BERTOLIN Patrícia 
Tuma; BRASIL, Patrícia Cristina (orgs). O Direito na Fronteira das Políticas Públicas. São 
Paulo: Páginas e Letras Editora e Gráfica, 2015.p. 9. 



71 
 

prefeituras municipais, durante a década de 1990 geraram uma expectativa de 

mudanças nos rumos da política brasileira, especialmente na educação.139 

O artigo 1º do Estatuto do Partido dos Trabalhadores (PT) consigna: 

Art. 1º. O Partido dos Trabalhadores (PT) é uma associação 
voluntária de cidadãos e cidadãs que se propõem a lutar por 
democracia, pluralidade, solidariedade, transformações 
políticas, sociais, institucionais, econômicas, jurídicas e 
culturais, destinadas a eliminar a exploração, a dominação, a 
opressão, a desigualdade, a injustiça e a miséria, com o 
objetivo de construir o socialismo democrático.140 

Em pronunciamento no Ato Nacional pela Educação (organizado pelo 

Partido dos Trabalhadores, em agosto de 2015) realizado em Brasília, Lula 

teceu considerações que nos mostra claramente o aspecto político-partidário 

que esta subjacente ao ProUni: 

[...] Na verdade, o PT está sendo convocado mais uma vez 
para fazer a história do nosso país. Estamos sendo 
convocados a levantar bem alto a bandeira da educação de 
qualidade para todos os brasileiros. Nós sempre lutamos para 
construir um país melhor e mais justo. Uma sociedade com 
oportunidades iguais e isso só vai ser possível quando 
todos os brasileiros, absolutamente todos, tiverem acesso 
igual à educação de qualidade. 

O PT tem uma responsabilidade histórica com esse objetivo 
que não é só nosso, mas da sociedade brasileira. Na história 
recente deste país, o PT foi protagonista de todos os processos 
de transformação do Brasil. 

[...]o PROUNI. Eu sempre agradeço à UNE, porque a UNE 
sempre esteve ajudando a gente a construir, que um monte de 
gente dizia que a gente ia facilitar a vida dessas universidades 
privadas, quando, na verdade, o que nós fizemos, com uma 
sacada inteligente, não sei se do Fernando Haddad ou da 
mulher dele, o dado concreto é que chegou a mim por ele, é 
que era possível a gente trocar as dívidas que as 
universidades tinham com imposto por vagas pra pobre na 
universidade. E, aí sim, nós começamos a fazer uma 
verdadeira revolução neste país. E que, pela primeira vez, 
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os pobres das periferias, os filhos de empregada 
doméstica, os filhos de ajudante de pedreiro, os filhos de 
limpador de cemitério, sabe, lá de São Paulo, as pessoas 
mais humildes tiveram oportunidade de entrar numa 
universidade com uma bolsa do PROUNI. E a gente hoje 
vê, pobres estudando Medicina, estudando Engenharia, 
estudando Filosofia, estudando Psicologia. Já são mais de 
1 milhão e meio de jovens e eu acho que ainda é pouco, em 
função da dívida que nós temos com a sociedade 
brasileira.  

[...] 

O PT, como já disse, tem uma responsabilidade histórica. 
Nosso partido lutou ao lado do povo quando tínhamos fome de 
liberdade e democracia. Mobilizou-se, ao lado deste país, para 
acabarmos com fome de alimentos. Nossa tarefa, de hoje em 
diante, é mobilizar a sociedade para acabarmos com a 
fome de conhecimento e dar mais um passo na construção 
de um país melhor, mais igual e mais justo. Essa é a nossa 
tarefa. (grifo nosso)141 

Lula reconhece o acesso ao ensino superior como uma demanda 

social, já desde o seu programa de governo142,e quando eleito, as políticas 

para esse nível de ensino abarcaram, resumidamente, “três questões: a 

avaliação da educação superior, a ampliação e democratização do acesso e a 

construção de um projeto de lei de educação superior, conhecido como 

“reforma universitária”.”143   

 

3.5 - Base normativa 

Neste item apontaremos a norma que institui o Programa e as 

disposições mais importantes específicas para o seu funcionamento. De modo 

a buscar o núcleo de sentido do Programa, amparado no conjunto normativo. A 
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norma principal “se caracteriza, pelo menos idealmente, por conferir caráter 

sistemático ao Programa, articulando seus diversos elementos e, em especial, 

os vários focos de competência dos quais depende seu funcionamento.”144 

O ProUni foi criado por meio da Medida Provisória nº 213, de 10 de 

setembro de 2004, e regulamentado pelo Decreto nº 5.245, de 15 de outubro 

do mesmo ano. Contudo, a Medida Provisória nº 213/04 foi convertida na Lei nº 

11.096, de 13 de janeiro de 2015 e o decreto regulamentador nº 5.245/04 deu 

lugar ao Decreto nº 5.493, de 18 de julho de 2005.  

A Lei 11.096/05 contém 23 (vinte e três) artigos. Os quatro primeiros 

aludem sobre o objetivo do Programa, os tipos de bolsas ofertadas, a forma de 

concessão e os seus destinatários. Destacam-se o artigo 1º e seus §§ 1º, 2º, 3º 

e 4º e o artigo 2º e seus incisos I, II  III: 

 

Art. 1º Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, 
o Programa Universidade para Todos - PROUNI, destinado à 
concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo 
parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco 
por cento) para estudantes de cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, em instituições privadas 
de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. 
 § 1º A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros 
não portadores de diploma de curso superior, cuja renda 
familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1 (um) 
salário-mínimo e 1/2 (meio). 
 § 2º As bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por 
cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), cujos critérios de 
distribuição serão definidos em regulamento pelo Ministério da 
Educação, serão concedidas a brasileiros não-portadores de 
diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per 
capita não exceda o valor de até 3 (três) salários-mínimos, 
mediante critérios definidos pelo Ministério da Educação. 
 § 3º Para os efeitos desta Lei, bolsa de estudo refere-se às 
semestralidades ou anuidades escolares fixadas com base na 
Lei no 9.870, de 23 de novembro de 1999. 
 § 4º Para os efeitos desta Lei, as bolsas de estudo parciais de 
50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) 
deverão ser concedidas, considerando-se todos os descontos 
regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, 
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São Paulo: Páginas e Letras Editora e Gráfica, 2015.p. 9. 
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inclusive aqueles dados em virtude do pagamento pontual das 
mensalidades. 

 Art. 2o A bolsa será destinada: 

 I - a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em 
escola da rede pública ou em instituições privadas na condição 
de bolsista integral; 

 II - a estudante portador de deficiência, nos termos da lei; 

 III - a professor da rede pública de ensino, para os cursos de 
licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à 
formação do magistério da educação básica, 
independentemente da renda a que se referem os §§ 1o e 2odo 
art. 1o desta Lei. 

 

O quinto, sexto e sétimo dispõe sobre as informações referente à forma 

de adesão ao Programa, à manutenção do número de bolsas e às obrigações 

das instituições.  Destaca-se o art. 5º e seus §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º: 

Art. 5º A instituição privada de ensino superior, com fins 
lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficente, poderá aderir 
ao Prouni mediante assinatura de termo de adesão, cumprindo-
lhe oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa integral para o 
equivalente a 10,7 (dez inteiros e sete décimos) estudantes 
regularmente pagantes e devidamente matriculados ao final do 
correspondente período letivo anterior, conforme regulamento a 
ser estabelecido pelo Ministério da Educação, excluído o 
número correspondente a bolsas integrais concedidas pelo 
Prouni ou pela própria instituição, em cursos efetivamente nela 
instalados. 

        § 1o O termo de adesão terá prazo de vigência de 10 
(dez) anos, contado da data de sua assinatura, renovável por 
iguais períodos e observado o disposto nesta Lei. 

        § 2o O termo de adesão poderá prever a permuta de 
bolsas entre cursos e turnos, restrita a 1/5 (um quinto) das 
bolsas oferecidas para cada curso e cada turno. 

        § 3o A denúncia do termo de adesão, por iniciativa da 
instituição privada, não implicará ônus para o Poder Público 
nem prejuízo para o estudante beneficiado pelo Prouni, que 
gozará do benefício concedido até a conclusão do curso, 
respeitadas as normas internas da instituição, inclusive 
disciplinares, e observado o disposto no art. 4o desta Lei. 

        § 4o A instituição privada de ensino superior com fins 
lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficente poderá, 
alternativamente, em substituição ao requisito previsto no caput 



75 
 

deste artigo, oferecer 1 (uma) bolsa integral para cada 22 (vinte 
e dois) estudantes regularmente pagantes e devidamente 
matriculados em cursos efetivamente nela instalados, conforme 
regulamento a ser estabelecido pelo Ministério da Educação, 
desde que ofereça, adicionalmente, quantidade de bolsas 
parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco 
por cento) na proporção necessária para que a soma dos 
benefícios concedidos na forma desta Lei atinja o equivalente a 
8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) da receita anual 
dos períodos letivos que já têm bolsistas do Prouni, 
efetivamente recebida nos termos da Lei no 9.870, de 23 de 
novembro de 1999, em cursos de graduação ou sequencial de 
formação específica. 

 

O artigo oitavo trata da isenção dos impostos e contribuições que será 

concedida às instituições que aderirem o Programa. O financiamento do 

Programa se dá mediante a isenção fiscal das IEs privadas participantes: 

 

Art. 8º A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos 
seguintes impostos e contribuições no período de vigência do 
termo de adesão: (Vide Lei nº 11.128, de 2005). 

I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; 

 II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela 
Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988; 

 III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade 
Social, instituída pela Lei Complementar no 70, de 30 de 
dezembro de 1991; e 

 IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, 
instituída pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 
1970. 

 § 1º A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o 
lucro nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, e 
sobre a receita auferida, nas hipóteses dos incisos III e IV do 
caput deste artigo, decorrentes da realização de atividades de 
ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos 
sequenciais de formação específica. 

  § 2º A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda 
disciplinará o disposto neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias. 

  § 3º  A isenção de que trata este artigo será calculada na 
proporção da ocupação efetiva das bolsas devidas. (Incluído 
pela Lei nº 12.431, de 2011). 
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 O nono, por sua vez, adverte sobre as sanções que as instituições 

poderão sofrer caso não cumpram as obrigações previstas no termo de 

adesão. Os artigos 10, 11, 12, 13 e 14 estabelecem os critérios objetivos que 

as instituições devem adotar na distribuição das bolsas e a maneira que esse 

procedimento deverá ser realizado. Destacam-se os artigos 10 e 14: 

Art. 10. A instituição de ensino superior, ainda que atue no 
ensino básico ou em área distinta da educação, somente 
poderá ser considerada entidade beneficente de assistência 
social se oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo integral 
para estudante de curso de graduação ou seqüencial de 
formação específica, sem diploma de curso superior, 
enquadrado no § 1o do art. 1o desta Lei, para cada 9 (nove) 
estudantes pagantes de cursos de graduação ou seqüencial de 
formação específica regulares da instituição, matriculados em 
cursos efetivamente instalados, e atender às demais 
exigências legais. 

Art. 14. Terão prioridade na distribuição dos recursos 
disponíveis no Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior - FIES as instituições de direito privado que 
aderirem ao Prouni na forma do art. 5o desta Lei ou adotarem 
as regras de seleção de estudantes bolsistas a que se refere o 
art. 11 desta Lei. 

 

A forma como as instituições deverão prestar contas do 

desenvolvimento do Programa e a forma como o governo acompanhará e 

fiscalizará esse processo estão dispostas nos artigos 15 e 16. Destaca-se o 

artigo 16 e seu parágrafo único: 

Art. 16. O processo de deferimento do termo de adesão pelo 
Ministério da Educação, nos termos do art. 5o desta Lei, será 
instruído com a estimativa da renúncia fiscal, no exercício de 
deferimento e nos 2 (dois) subsequentes, a ser usufruída pela 
respectiva instituição, na forma do art. 9o desta Lei, bem como 
o demonstrativo da compensação da referida renúncia, do 
crescimento da arrecadação de impostos e contribuições 
federais no mesmo segmento econômico ou da prévia redução 
de despesas de caráter continuado. 

Parágrafo único. A evolução da arrecadação e da renúncia 
fiscal das instituições privadas de ensino superior será 
acompanhada por grupo interministerial, composto por 1 (um) 
representante do Ministério da Educação, 1 (um) do Ministério 
da Fazenda e 1 (um) do Ministério da Previdência Social, que 
fornecerá os subsídios necessários à execução do disposto no 
caput deste artigo.  
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 O artigo 18 trata da divulgação dos resultados do Programa e os 

demais artigos trazem as disposições complementares da referida lei.  

O Decreto nº 5.493/05 regulamentou a Lei 11.096/05. Dentre as 

normas estabelecidas, o decreto dispõe que os procedimentos operacionais do 

ProUni são dispostos pelo MEC, conforme o artigo 2º e seus §§ 1º, 2º, 3º e 4º: 

 

 Art. 2o  O PROUNI será implementado por intermédio da 

Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. 

§ 1o  A instituição de ensino superior interessada em aderir ao 
PROUNI firmará, em ato de sua mantenedora, termo de 
adesão junto ao Ministério da Educação. 

§ 2o  As bolsas de estudo poderão ser canceladas, a qualquer 
tempo, em caso de constatação de inidoneidade de documento 
apresentado ou falsidade de informação prestada pelo bolsista. 

§ 3o  É vedada a acumulação de bolsas de estudo vinculadas 
ao PROUNI, bem como a concessão de bolsa de estudo a ele 
vinculada para estudante matriculado em instituição pública e 
gratuita de ensino superior. 

 § 4o  O Ministério da Educação disporá sobre os 
procedimentos operacionais para a adesão ao PROUNI e 
seleção dos bolsistas, especialmente quanto à definição de 
nota de corte e aos métodos para preenchimento de vagas 
eventualmente remanescentes, inclusive aquelas oriundas do 
percentual legal destinado a políticas afirmativas de acesso de 
portadores de deficiência ou de autodeclarados negros e 
indígenas. 

 

O artigo 12 é um dispositivo importante pois trata das sanções 

administrativas que as IESs poderão sofrer caso não cumpram com as 

obrigações assumidas no termo de adesão, observando-se o contraditório e a 

ampla defesa, cabendo inclusive recurso ao Ministro de Estado da Educação. 

Destaca–se o que é considerado como falta grave: 

Art. 12.  Havendo indícios de descumprimento das obrigações 
assumidas no termo de adesão, será instaurado procedimento 
administrativo para aferir a responsabilidade da instituição de 
ensino superior envolvida, aplicando-se, se for o caso, as 
penalidades previstas. 
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 § 1o  Aplica-se ao processo administrativo previsto no caput, 
no que couber, o disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 
1999, observando-se o contraditório e a ampla defesa. 

 § 2o  Para os fins deste Decreto, considera-se falta grave: 

 I - o descumprimento reincidente da infração prevista 
no inciso I do art. 9o da Lei no 11.096, de 2005, apurado em 
prévio processo administrativo; 

II - instituir tratamento discriminatório entre alunos 
pagantes e bolsistas beneficiários do PROUNI; 

 III - falsear as informações prestadas no termo de adesão, 
de modo a reduzir indevidamente o número de bolsas 
integrais e parciais a serem oferecidas; e 

 IV - falsear as informações prestadas no termo de adesão, 
de modo a ampliar indevidamente o escopo dos benefícios 
fiscais previstos no PROUNI. (grifo nosso.) 

 

Da mesma forma, o artigo 14 prevê obrigações às IESs:  

 Art. 14.  A instituição de ensino superior que aderir ao PROUNI 
apresentará ao Ministério da Educação, semestralmente, de 
acordo com o respectivo regime curricular acadêmico: 

 I - o controle de frequência mínima obrigatória dos bolsistas, 
correspondente a setenta e cinco por cento da carga horária do 
curso; 

 II - o aproveitamento dos bolsistas no curso, considerando-se, 
especialmente, o desempenho acadêmico; e 

 III - a evasão de alunos por curso e turno, bem como o total de 

alunos matriculados, relacionando-se os estudantes vinculados 
ao PROUNI. 

Destaca-se também o artigo 17, visto que ele prevê a criação da 

Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do ProUni e das 

Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social do ProUni: 

 I - por comissão nacional, com função preponderantemente 
consultiva sobre as diretrizes nacionais de implementação; 

 II - por comissões de acompanhamento, em âmbito local, com 
função preponderante de acompanhamento, averiguação e 
fiscalização da implementação local. 
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 Parágrafo único.  O Ministério da Educação definirá as 
atribuições e os critérios para a composição da comissão 
nacional e das comissões de acompanhamento. 

 

O funcionamento do Programa abrange uma extensa gama de normas 

e atos normativos regulamentares produzidos pelo Executivo (principalmente 

portarias e instruções normativas e instruções operacionais) dos quais 

destacamos a Instrução Normativa da RFB nº 1394, de 12 de setembro de 

2013145, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre a Renda e de 

contribuições aplicáveis às Instituições que aderirem ao ProUni. 

Diante da extensa gama de regulamentações elaboradas pelo MEC, 

elaboramos uma tabela com as principais portarias, nas quais o Programa 

apoia o seu funcionamento. 

ANO PORTARIA CONTEÚDO 

 
2004 

Portaria nº 
3.268 de 18 de 
outubro de 
2004. 

Dispõe sobre os procedimentos para a Adesão de 
Instituições de Ensino Superior ao Programa Universidade 
Para Todos - PROUNI e dá outras providências. 

 
2005 

Portaria nº 
2.729 de 8 de 
agosto de 
2005 

Dispõe sobre a política de oferta de financiamento no 
âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior- FIES. 

Portaria nº 
3.121, de 9 de 
setembro de 
2005. 

Dispõe sobre os procedimentos de manutenção de bolsas 
e de emissão de Termos Aditivos ao Termo de Adesão no 
Sistema do Prouni - SISPROUNI, e dá outras 
providências. 

 Portaria nº 
301, de 30 de 
janeiro de 
2006. 

Dispõe sobre a Comissão Nacional de Acompanhamento 
e Controle Social do Programa Universidade para Todos. 

 
2006 

Portaria nº 
1.900, de 5 de 
dezembro de 
2006 

Dispõe sobre a regularização do pagamento da bolsa 
permanência de que trata a Portaria MEC nº 569, de 23 de 
fevereiro de 2006, nos casos em que especifica 

 
2007 

Portaria nº 
874, de 10 de 
setembro de 
2007. 

Altera a Portaria MEC nº 301, de 30 de janeiro de 2006, 
que instituiu a Comissão Nacional de Acompanhamento e 
Controle Social do Programa Universidade para Todos – 
CONAP 

 Portaria nº Dispõe sobre a instituição das Comissões Locais de 

                                                           
145

 BRASIL Instrução Normativa RFB nº 1394, de 12 de setembro de 2013. Dispõe sobre a 
isenção do Imposto sobre a Renda e de contribuições aplicáveis às Instituições que aderirem 
ao Programa Universidade para Todos. Disponível em: 
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=45931&visao=anotado> 
Acesso em: 17 abr. 2016 
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2009 

1.132, de 2 de 
dezembro de 
2009. 

Acompanhamento e Controle Social do Programa 
Universidade para Todos – PROUNI 

Portaria nº 
1.133, de 2 de 
dezembro de 
2009. 

Aprova o Regimento Interno das Comissões Locais de 
Acompanhamento e Controle Social do Programa 
Universidade para Todos – PROUNI. 

 
2010 

Portaria nº 
381, de 29 de 
março DE 
2010. 

Institui o Módulo Internacional no âmbito do Programa 
Universidade para Todos - PROUNI e dispõe sobre o 
procedimento de adesão de instituições educacionais 
estrangeiras ao Programa 

 
 
 
 
2012 

 
 
Portaria nº 11, 
de 23 de maio 
de 2012. 

Altera a Portaria MEC nº 429, de 2 de abril de 2008, que 
dispõe sobre a Comissão Nacional de Acompanhamento e 
Controle Social do Programa Universidade para Todos - 
CONAP; Altera a Portaria MEC nº 713, de 9 de junho de 
2008, que aprova o Regimento Interno da CONAP; Altera 
a Portaria MEC nº 1.132, de 2 de dezembro de 2009, que 
dispõe sobre a instituição das Comissões Locais de 
Acompanhamento e Controle Social do Programa 
Universidade para Todos - COLAPs; e Altera a Portaria 
MEC nº 1.133, de 2 de dezembro de 2009, que aprova o 
Regimento Interno das COLAPs 

2013 Portaria nº 8, 
de 26 de abril 
de 2013. 

Dispõe sobre procedimentos de supervisão dos bolsistas 
do Programa Universidade para Todos - Prouni. 

  
 
 
Portaria nº 
183, de 13 de 
março de 
2013. 

Altera a Portaria nº 429, de 2 de abril de 2008, que dispõe 
sobre a Comissão Nacional de Acompanhamento e 
Controle Social do Programa Universidade para Todos - 
Prouni; a Portaria MEC nº 1.132, de 2 de dezembro de 
2009, que dispõe sobre a instituição das Comissões 
Locais de Acompanhamento e Controle Social do 
Programa Universidade para Todos - Prouni; e a Portaria 
MEC nº 1.133, de 2 de dezembro de 2009, que aprova o 
Regimento Interno das Comissões Locais de 
Acompanhamento e Controle Social do Programa 
Universidade para Todos – Prouni 

 

 

 

3.6 - Desenho jurídico-institucional  

  

A identificação da base normativa, referida no item anterior, torna-se 

mais exequível quando temos uma visão macro da organização do Programa. 

Para tanto, é necessário: identificar os principais agentes institucionais com 

competências, atribuições e responsabilidades sobre o funcionamento do 
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Programa (tanto no interior do aparelho governamental como fora dele); 

descrever os papéis institucionais de cada um; e identificar como se dá a 

atuação em conjunto desses vários agentes (mecanismos de articulação).146 

 Tarefa esta, que será realizada a seguir, que veremos quem são os 

agentes governamentais, os não governamentais e os mecanismos de 

articulação do Programa. 

 

3.6.1 - Agentes governamentais 

 

Identificar, a partir da base normativa, os agentes governamentais do 

Programa, (tanto os principais como os secundários, isto é, aqueles que 

administrarão efeitos da conduta dos primeiros) bem como as suas  

competências, atribuições e responsabilidades nos dá uma base para a 

compreensão da estratégia de implementação do Programa, seu 

funcionamento (seja o idealizado, seja o efetivo) e seus aspectos críticos.147  

De acordo com a Lei 11.096/05 os principais agentes governamentais 

citados e envolvidos são: (a) Ministério da Educação/MEC – Secretaria de 

Educação Superior/Sesu; (b) Ministério da Fazenda/MF- Secretaria da Receita 

Federal/SRF e (c) Ministério da Previdência Social- MPAS;  

 

a- Ministério da Educação MEC  

 

O Ministério da Educação, conforme consigna o artigo 1º da Lei 

11.096/95 é o gestor do Programa.148 
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 BUCCI, Maria Paula Dallari. Quadro de Referência de uma Política Pública: primeiras 
linhas de uma visão jurídico-institucional. In: SMANIO Gianpaolo Poggio; BERTOLIN Patrícia 
Tuma; BRASIL, Patrícia Cristina (orgs). O Direito na Fronteira das Políticas Públicas. São 
Paulo: Páginas e Letras Editora e Gráfica, 2015.p. 9. 
147

 Idem, ibidem, p. 10.  
148

  BRASIL, Lei 11.096/95  - “Art. 1
o
 Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, 

o Programa Universidade para Todos - PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo 
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Em sua configuração atual, ditada pelo Decreto nº 7.690, de 2 
de março de 2012, com redação dada pelo Decreto nº 8.066, 
de 7 de agosto de 2013, o Ministério da Educação se divide em 
um Gabinete, sete Secretarias - Executiva (SE), de Educação 
Básica (SEB), de Educação Superior (SESu), de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), de 
Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), de 
Articulação com os Sistemas de Ensino (Sase) e de Educação 
Profissional e Tecnológica (Setec) e conta com mais de uma 
centena de entidades vinculadas, na forma de autarquias, 
fundações públicas e empresas públicas, incluindo o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), o 
conjunto de institutos federais, de universidades federais, de 
centros federais de educação tecnológica, o Colégio Pedro II e 
a Fundação Joaquim Nabuco. O MEC abarca ainda em sua 
estrutura o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Instituto 
Benjamin Constant e o Instituto Nacional de Educação de 
Surdos (Ines).149(grifo nosso) 

 

O ProUni é operacionalizado pela Secretaria de Educação Superior 

SESu/MEC150, unidade do Ministério da Educação responsável por planejar, 

orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação 

da Política Nacional de Educação Superior. As atividades da SESu são 

desenvolvidas por três Diretorias: Diretoria de Desenvolvimento da Rede de 

Instituições Federais de Ensino Superior (DIFES); Diretoria de 

Desenvolvimento da Educação em Saúde (DDES); e a Diretoria de Políticas e 

Programas de Graduação (DIPES). A DIPES é responsável pela gestão, no 

âmbito do MEC, do Programa Universidade para Todos (ProUni), do Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES) e do Programa Nacional de Assistência 

estudantil. Integram a DIPES a Coordenação-Geral de Projetos Especiais para 

                                                                                                                                                                          
integrais e bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco 
por cento) para estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em 
instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos.” (grifo nosso).  
149

 BRASIL, Ministério da Educação. Balanço Social Sesu 2003-2014. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-
balanco-social-sesu-2003-2014&category_slug=dezembro-2014-pdf&Itemid=30192 > Acesso 
em 03 mai.2016 
150

 BRASIL, Decreto 5.493, de 18 de julho de 2005. “Art. 2º O PROUNI será implementado por 
intermédio da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação”.  
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a Graduação (CGPEG) e a Coordenação-Geral de Relações Acadêmicas de 

Graduação (CGRAG)151   

A Lei 11.096/05 também confere ao MEC o papel de regulador e 

fiscalizador da manutenção do Programa, devendo zelar pela sua execução.  

Na função de regulador, o MEC define os critérios de distribuição de 

bolsas parciais, estabelece os requisitos de desempenho acadêmico para fins 

de manutenção das bolsas, pode definir critérios para a pré-seleção dos 

candidatos, regula os procedimentos operacionais para adesão do 

Programa152, ou seja, determina todo o regramento necessário para a 

execução e manutenção do programa. 

Enquanto fiscalizador, o MEC é responsável por supervisionar as 

instituições, no que tange ao cumprimento das obrigações que foram, 

assumidas no termo de adesão, podendo, inclusive, aplicar penas 

administrativas ,como por exemplo a desvinculação da instituição do ProUni. 153 

A DIPES/SESu vem implementando uma série de  medidas de 

supervisão,  de modo a  cumprir as determinações legais e a preservar os 

objetivos do Programa, dentre elas, o cruzamento do cadastro de bolsistas do 

ProUni com outros bancos de dados, com vistas a assegurar os critérios de 

elegibilidade de beneficiários exigidos pela legislação.154 
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 BRASIL, Ministério da Educação. Balanço Social Sesu 2003-2014. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-
balanco-social-sesu-2003-2014&category_slug=dezembro-2014-pdf&Itemid=30192 > Acesso 
em 03 mai.2016.  
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 BRASIL, Lei 11.096/05. Artigos 1º, §2º. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11096.htm >  Acesso em 21 abr. 
2016.  
153

 A Lei 11.096/05 dispõe:  “Art. 9º O descumprimento das obrigações assumidas no termo de 
adesão sujeita a instituição às seguintes penalidades: I - restabelecimento do número de 
bolsas a serem oferecidas gratuitamente, que será determinado, a cada processo seletivo, 
sempre que a instituição descumprir o percentual estabelecido no art. 5o desta Lei e que 
deverá ser suficiente para manter o percentual nele estabelecido, com acréscimo de 1/5 (um 
quinto);II - desvinculação do Prouni, determinada em caso de reincidência, na hipótese de falta 
grave, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem 
ônus para o Poder Público.  § 1º As penas previstas no caput deste artigo serão aplicadas 
pelo Ministério da Educação, nos termos do disposto em regulamento, após a instauração de 
procedimento administrativo, assegurado o contraditório e direito de defesa” (grifo nosso).  
154

 Relatório da Secretaria de Educação Superior sobre a supervisão do ProUni. Disponível em: 
< http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=697-prouni-
supervisao-prouni-relatorio-final&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192 > Acesso em: 
04 mai.2016.  
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O controle social dos procedimentos operacionais de concessão de 

bolsas do ProUni é realizado por uma Comissão Nacional de Acompanhamento 

e Controle Social do ProUni - CONAP e por Comissões Locais de 

Acompanhamento e Controle Social do ProUni - COLAPs.155 Os órgãos 

controlam se a instituição cumpre as regras do Programa, e sobre os bolsistas, 

monitoram se de fato atendem os critérios de elegibilidade exigidos pela 

legislação. 

Criada pela Portaria Mec nº 301, de 30 de janeiro de 2006,156 a 

Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do ProUni – 

CONAP é um órgão colegiado157, com atribuições consultivas, vinculado à 

Secretaria de Educação Superior- SESu, ao qual compete: 

 I - exercer o acompanhamento e o controle social dos 
procedimentos operacionais de concessão de bolsas do 
ProUni, visando ao seu aperfeiçoamento e à sua 
consolidação; 

II - interagir com a sociedade civil, recebendo queixas, 
denúncias, críticas e sugestões para apresentação à SESu; 

III - propor diretrizes para organização de comissões de 
acompanhamento local; 

IV - elaborar seu regimento, a ser aprovado em ato do 
Ministro de Estado da Educação; e 

                                                           
155

  BRASIL, Decreto nº 5.493/05: “Art. 17.  O acompanhamento e o controle social dos 
procedimentos de concessão de bolsas, no âmbito do PROUNI, serão exercidos: 
        I - por comissão nacional, com função preponderantemente consultiva sobre as diretrizes 
nacionais de implementação; II - por comissões de acompanhamento, em âmbito local, com 
função preponderante de acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação 
local. Parágrafo único.  O Ministério da Educação definirá as atribuições e os critérios para a 
composição da comissão nacional e das comissões de acompanhamento.” 
156

  BRASIL, Diário Oficial da União. Ed. N° 22 de 31.01.2006. Disponível em: < 
http://prouniportal.mec.gov.br/images/pdf/portaria_nr_301_2006.pdf> Acesso em: 05 mai.2016.  
157

  De acordo com o art. 2º da Portaria do Mec nº 429, de 2 de abril de 2008, a CONAP terá a 
seguinte composição:  “Art. 2º A CONAP terá a seguinte composição: I - 2 (dois) 
representantes do corpo discente das instituições privadas de ensino superior, sendo pelo 
menos um deles bolsista do ProUni; II - 1 (um) representante dos estudantes do ensino médio 
público; (Redação dada pela Portaria Normativa nº 11, de 23 de maio de 2012) III - 2 (dois) 
representantes do corpo docente das instituições privadas de ensino superior; (Redação dada 
pela Portaria Normativa nº 11, de 23 de maio de 2012) IV - 2 (dois) representantes dos 
dirigentes das instituições privadas de ensino superior; V - 2 (dois) representantes da 
sociedade civil; VI - 2 (dois) representantes do Ministério da Educação; e VII - 1 (um) 
representante das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal. (Redação dada 
pela Portaria nº 183, de 13 de março de 2013)”  Disponível em: 
<http://prouniportal.mec.gov.br/images/pdf/Legislacao/portaria_429_de_02042008_conap_com
pilada.pdf >  Acesso em 05 mai.2016. 
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V - realizar reuniões ordinárias e extraordinárias.158 
 

A CONAP foi disseminada em cada IES, isto porque as instituições 

participantes do ProUni devem instituir Comissões Locais de Acompanhamento 

e Controle Social do ProUni – COLAPs,159 órgão colegiado160 de natureza 

consultiva, que tem a finalidade de promover a articulação entre a Comissão 

Nacional de Acompanhamento e Controle Social - CONAP e a comunidade 

acadêmica.  

Compete às Comissões Locais: 

I - exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da 
implementação do PROUNI nas Instituições de Ensino Superior 
(IES) participantes do Programa; 

II - interagir com a comunidade acadêmica e com as 
organizações da sociedade civil, recebendo reclamações, 
denúncias, críticas e sugestões para apresentação, se for o 
caso, à Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle 
Social do PROUNI – CONAP; 

III - emitir, a cada processo seletivo, relatório de 
acompanhamento do PROUNI; e 

IV - fornecer informações sobre o PROUNI à CONAP.161 

   

 Com a publicação da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas 

alterações, os requerimentos de concessão ou renovação do Certificado de 
                                                           

158
  BRASIL, Portaria do MEC nº 429, de 02 de abril de 2008 - Parágrafo único do artigo 1º. 

Disponível em:< 
http://prouniportal.mec.gov.br/images/pdf/Legislacao/portaria_429_de_02042008_conap_compi
lada.pdf > Acesso em: 05 mai.2016. 
159

  Criada pela Portaria MEC nº 1.132, de 2 de dezembro de 2009 (Disponível em: < 
http://prouniportal.mec.gov.br/images/pdf/Legislacao/portaria_1132_de_02122009_conap_com
pilada.pdf>em  Acesso em 05 mai.2016) e regulamentada pela Portaria do Mec nº 1.133de 2 
de dezembro de 2009. (Disponível em:< 
http://prouniportal.mec.gov.br/images/pdf/Legislacao/portaria_1133_de_02122009_conap_com
pilada.pdf> Acesso em 05 mai.2016.   
160

 De acordo com o art. 3º da Portaria do Mec nº 1.132, de 2 de dezembro de 2009, a COLAP 
terá a seguinte composição: “Art. 3º As Comissões Locais terão a seguinte composição: I - 1 
(um) representante do corpo discente das instituições privadas de ensino superior, que deve 
ser bolsista PROUNI; II - 1 (um) representante do corpo docente das instituições privadas de 
ensino superior, que deve ser professor em regime de dedicação mínima de 20 (vinte) horas 
semanais; III - 1 (um) representante da direção das instituições privadas de ensino superior, 
que deve ser o coordenador ou um dos representantes do PROUNI na IES; e IV - 1 (um) 
representante da sociedade civil”.  
161

  BRASIL, Portaria do MEC nº 1.132, de 02 de dezembro de 2009. Artigo 2º. Disponível em < 
http://prouniportal.mec.gov.br/images/pdf/Legislacao/portaria_1132_de_02122009_conap_com
pilada.pdf> Acesso em: 13 abr. 2016 
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Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS)162 que antes eram 

solicitados ao Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS passaram a ser 

de responsabilidade dos Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social 

e Combate a Fome e da Saúde, conforme a área de atuação da entidade. 

 Tornou-se competência do MEC a certificação das entidades 

beneficentes de assistência social na área da educação. O MEC atribuiu à 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) as 

competências de gerenciar, planejar, coordenar e executar as ações referentes 

à concessão ou renovação dos certificados, bem como decidir sobre a 

certificação.  As atividades da SERES são desenvolvidas por três Diretorias: 

Diretoria de Política Regulatória (DPR); Diretoria de Supervisão da Educação 

Superior (DISUP) e a Diretoria de Regulação da Educação Superior (DIREG). 

A DPR é responsável por gerenciar, planejar, coordenar e executar as ações 

referentes à concessão dos certificados das entidades beneficentes de 

assistência social da área de educação. Integram a DPR a Coordenação Geral 

de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CGCEBAS), 

a Coordenação Geral de Legislação e Normas de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior  (CGLNRS) e a Coordenação Geral de Diretrizes para as 

Ações de Regulação e Supervisão da Educação Superior (CGDIRES).163  

                 A Lei 11.096/05  estabelece uma condição sine qua non para que a 

instituição de ensino superior possa ser considerada como entidade 

beneficente de assistência social e receba as benefícios fiscais que o 

Programa oferece, que é a oferta de no mínimo, 1 (uma) bolsa de estudo 

integral para estudante de curso de graduação ou sequencial de formação 

específica, sem diploma de curso superior, para cada 9 (nove) estudantes 

                                                           
162

 “ É um certificado concedido pelo Governo Federal, por intermédio dos Ministérios da 
Educação, do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e da Saúde, às pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência 
social que prestem serviços nas áreas de educação, assistência social ou saúde”. (Cf. 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. O que é o CEBAS Educação?: Cartilha Prática Sobre a 
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação. 2013. p 
08. Disponível em: < 
http://www.secretariadegoverno.gov.br/iniciativas/mrosc/publicacoes/cartilha-cebas> Acesso 
em 06 mai.2016.  
163

 BRASIL, Portaria do Mec nº 1.342, de 14 de novembro de 2012. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13555-
portaria-1342-de-14-11-2012-pdf&Itemid=30192> Acesso em 06 mai. 2016. 
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pagantes, ainda que a instituição de ensino superior, atue também no ensino 

básico ou em área distinta da educação.164 

 

b-  Ministério da Fazenda/MF- Secretaria da Receita Federal/SRF. 

  

A Secretaria da Receita Federal/SRF, órgão específico, singular, 

subordinado ao Ministério da Fazenda, responsável pela administração dos 

tributos de competência da União, é quem define as regras e determina os 

valores do benefício fiscal oriundo do ProUni.165 

 

c-  Ministério da Previdência Social- MPAS  

  

As IESs que aderem ao ProUni, quando devidamente certificadas como 

Entidades de Assistência Social, fazem jus à isenção de contribuições sociais 

previdenciárias.166 Cabendo à entidade comprovar ao Ministério da Previdência 

                                                           
164

 BRASIL, Lei 11.096/05 – ART. 10. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11096.htm> Acesso em: 04 mai. 
2016 
165

 BRASIL, Lei 11.096/05 dispõem: “Art. 8º A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos 
seguintes impostos e contribuições no período de vigência do termo de adesão: (Vide Lei nº 
11.128, de 2005) I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; II - Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido, instituída pela Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988; III - Contribuição 
Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar no 70, de 
30 de dezembro de 1991; e IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída 
pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970.§ 1º A isenção de que trata o caput 
deste artigo recairá sobre o lucro nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, e sobre 
a receita auferida, nas hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da 
realização de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos 
sequenciais de formação específica. § 2º A Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda disciplinará o disposto neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias [...]” (grifo nosso). 
Para o gozo do benefício fiscal oriundo do Prouni ,a Secretaria da Receita Federal publicou em 
05 de outubro de 2004 a Instrução Normativa nº 456 que foi revogada pela Instrução Normativa 
RFB nº 1394 em  12 de setembro de 2013. Disponível em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=compilado&idAto=45931. 
Acesso em 04 mai.2016.  
166

 “As contribuições sociais podem ser subdivididas em: a) previdenciárias, se destinadas 
especificamente ao custeio da Previdência Social, e são formadas pelas contribuições dos 
segurados e das empresas (arts. 20/23 da Lei nº 8.212/1991); b) e não previdenciárias, quando 
voltadas para o custeio da Assistência Social e da Saúde Pública. Por exemplo: a COFINS 
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), o PIS (Programa de Integração 
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Social o efetivo cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Adesão 

do ProUni.  

Compete ao Ministério da Previdência Social a isenção de tais 

contribuições: I – 20% (vinte por cento), destinadas à Previdência Social, 

incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a 

qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados, trabalhadores 

avulsos e contribuintes individuais (autônomos) que prestem serviços à 

entidade; II – 1%, 2% ou 3% destinadas ao financiamento de aposentadorias 

especiais e de benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, 

incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a 

qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores 

avulsos que prestem serviços à entidade; III – 15% (quinze por cento), 

destinadas à Previdência Social, incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal ou 

fatura de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de 

trabalho.167  

 A Lei 11.096/05 prevê ainda, que as IESs sem fins lucrativos que 

aderem ao ProUni sejam privilegiadas ao se tornarem entidades com fins 

lucrativos, isso porque, passarão a pagar a quota patronal para a previdência 

social de forma gradual, durante o prazo de cinco anos, na razão de vinte por 

cento do valor devido a cada ano, cumulativamente, até atingir o valor integral 

das contribuições devidas.168  

                                                                                                                                                                          
Social), incidentes sobre a receita ou o faturamento, e a CSLL (Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido), que recai sobre o lucro. As contribuições previdenciárias são espécies de 
contribuições sociais, com a destinação específica de custear o pagamento dos benefícios 
previdenciários (sistema atuarial). Há, desse modo, como hipótese de incidência, uma atuação 
do Poder Público indiretamente vinculada ao contribuinte: por meio do custeio da seguridade 
social ele terá direito a ações gratuitas da saúde pública e, eventualmente, da assistência 
social e da previdência social (quando se enquadrar em alguma das hipóteses legais). Essas 
contribuições financiam o sistema da seguridade social (e não retribuem uma atividade 
específica e divisível do Estado), pois o contribuinte tem a obrigação de pagá-las, mas não 
necessariamente irá usufruir algum benefício ou serviço da previdência social (a menos que 
cumpra os requisitos)” (C.f CARDOSO, Oscar Valente. Contribuições sociais: natureza jurídica 
e aspectos controvertidos. Ieprev, Belo Horizonte, ano 04, n. 205, 11 abr. 2011. Disponível 
em:< http://www.ieprev.com.br/conteudo/id/23907/t/contribuicoes-sociais:-natureza-juridica-e-
aspectos-controvertidos>. Acesso em: 05 mai. 2016. 
167

 BRASIL, Secretaria da Receita Federal do Brasil.  Informações disponíveis em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/isencoes/isencao-de-contribuicoes-
sociais >  Acesso em 06.maio.2016. 
168

 Lei 11.096/05 - Artigo 13. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/lei/L11096.htm >  Acesso em 21 abr. 2016 



89 
 

 

3.6.2 - Agentes não governamentais 

 

Identificar os agentes situados fora do aparelho governamental que 

executam aspectos da política, via de regra, mediante financiamento ou 

indução de comportamento, nos permite compreender quem são os principais 

interessados (protagonistas e possíveis antagonistas do Programa) e as forças 

sociais que explicitamente ou de forma menos visível o sustentam, além de  

nos conferir maior profundidade a análise.169 

Os agentes não governamentais que integram o Programa 

Universidade para Todos são as instituições privadas de ensino superior170, 

com ou sem fins lucrativos,171 que aderem ao Programa mediante assinatura 

de um Termo de Adesão.172  

Segundo o MEC, há dois tipos de critérios para a adesão de 

instituições, critérios educacionais e fiscais:  

O critério educacional estabelece que a instituição deverá 

estar regularmente autorizada a funcionar e seus cursos 

devem estar regularmente cadastrados junto ao Inep. 

O critério fiscal exige que a instituição deverá apresentar 

regularidade fiscal aferida pelo MEC mediante consulta ao 

Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor 

                                                           
169

 BUCCI, Maria Paula Dallari. Quadro de Referência de uma Política Pública: primeiras 
linhas de uma visão jurídico-institucional. In: SMANIO Gianpaolo Poggio; BERTOLIN Patrícia 
Tuma; BRASIL, Patrícia Cristina (orgs). O Direito na Fronteira das Políticas Públicas. São 
Paulo: Páginas e Letras Editora e Gráfica, 2015.p. 10.  
170

 BRASIL, Lei n. 9.394/96 (LDBEN). Conforme estabelecido no artigo 19: as instituições de 
ensino superior classificadas como privadas são as mantidas e administradas por pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado com ou sem finalidade de lucro. 
171

 As instituições privadas sem finalidade de lucro são: comunitárias (assim entendidas as que 
são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive 
cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora 
representantes da comunidade); confessionais (assim entendidas as que são instituídas por 
grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação 
confessional e ideologia específicas); e filantrópicas (que prestam serviços à população, em 
caráter complementar às atividades do Estado na forma da Lei 12.101/09). Art.20 da LDBEN. 
Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm> Acesso em: 04 mai. 2016 
172

 O art. 7º da Lei 11.096/05 determina que as obrigações a serem cumpridas pelas 
instituições participantes do programa estão previstas no Termo de Adesão. 
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Público Federal (Cadin), previamente à autorização para 

adesão.173 

Ao aderirem o Programa, as instituições privadas de ensino superior 

com fins lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficentes assumem a 

obrigação de ofertar uma bolsa de estudo para cada 10,7 (dez inteiros e sete 

décimo) alunos regulamente pagantes e devidamente matriculados ao final do 

correspondente período letivo anterior.174 As instituições sem fins lucrativos 

beneficentes (entidades de assistência social), por sua vez, deverão conceder, 

no mínimo, uma bolsa integral a estudante de curso de graduação ou de 

formação específica, sem diploma de curso superior, para cada 9 (nove) 

estudantes pagantes de curso de graduação ou sequencial de formação 

específica regulares da IES, matriculados em cursos efetivamente 

instalados.175  

O art. 14 do Decreto n.º 5.493/05, dispõe sobre algumas das 

obrigações a que deverão sujeitar-se as IESs que aderem ao programa:  

Art. 14.  A instituição de ensino superior que aderir ao PROUNI 
apresentará ao Ministério da Educação, semestralmente, de 
acordo com o respectivo regime curricular acadêmico: 
 I - o controle de frequência mínima obrigatória dos bolsistas, 
correspondente a setenta e cinco por cento da carga horária do 
curso; 
 II - o aproveitamento dos bolsistas no curso, considerando-se, 
especialmente, o desempenho acadêmico; e 
III - a evasão de alunos por curso e turno, bem como o total de 
alunos matriculados, relacionando-se os estudantes vinculados 
ao PROUNI. 

 

No que dispõe o art. 8º da Portaria Normativa nº 18, de 6 de novembro 

de 2014176 ainda cabe a Instituição Privada de Ensino Superior: 

 

                                                           
173

  BRASIL, MEC. Prouni como funciona. Disponível em < http://portal.mec.gov.br/prouni-sp-
1364717183/como-funciona > Acesso em 02 mai.2016.  
174

 BRASIL,  Lei 11.096/05. Artigo 5º. LEI n° 11.096 de 13 de janeiro de 2005. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11096.htm> Acesso em: 02 mai. 
2016 
175

 Idem Ibidem, Artigo 11. 
176

 BRASIL, Portaria Normativa nº 18, de 06 de novembro de 2014. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16603-port18-
06112014-prouni&Itemid=30192> Acesso em 07 mai.2016.  
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Art. 8º As mantenedoras que aderirem ao ProUni, bem como as 
já vinculadas, deverão cumprir fielmente as obrigações 
constantes do Termo de Adesão e Termos Aditivos, assim 
como as normas que regulamentam o Programa, inclusive: 
I - informar nos editais de seus processos seletivos: 
a) sua participação no ProUni; 
b) o número de vagas destinadas a bolsas integrais e parciais 
do ProUni em todos os cursos e turnos, em cada local de oferta 
de cada IES; 
II - disponibilizar acesso gratuito à internet para a inscrição dos 
candidatos aos processos seletivos do ProUni; 
III - considerar nas bolsas ofertadas por meio do processo 
seletivo regular do ProUni todos os encargos educacionais 
praticados pela IES, inclusive a matrícula e aqueles referentes 
às disciplinas cursadas em virtude de reprovação ou de 
adaptação curricular, observados os requisitos de desempenho 
acadêmico do bolsista; 
IV - observar, no caso das bolsas parciais de 50% e 25% do 
ProUni, o disposto no § 4º do art. 1º da Lei nº 11.096, de 2005, 
bem como na Portaria Normativa MEC nº 2, de 1º de fevereiro 
de 2012 e na Portaria SESu nº 87, de 3 de abril de 2012; 
V - abster-se de cobrar quaisquer tipos de taxas na seleção 
eventualmente realizada nos termos do art. 3º da Lei nº 11.096, 
de 2005, devendo informar previamente aos estudantes pré-
selecionados quanto à sua natureza e critérios de aprovação, 
os quais não poderão ser mais rigorosos do que aqueles 
aplicados aos estudantes selecionados em seus processos 
seletivos regulares; 
VI - manter as bolsas concedidas, observado o prazo máximo 
de utilização, por ocasião do término do prazo de vigência do 
Termo de Adesão ou nos casos de desvinculação do ProUni 
por iniciativa de qualquer das partes, respeitando as 
determinações contidas no § 3º do art. 5º e no inciso II do art. 
9º da Lei nº 11.096, de 2005, assim como no art. 1º da Lei nº 
11.128,de 2005; 
VII - manter o coordenador do ProUni e seus representantes 
permanentemente disponíveis e aptos a efetuar todas as 
operações necessárias no Sisprouni, observados os prazos 
constantes desta Portaria e os cronogramas divulgados em 
editais da SESu; e 
VIII - efetuar adesão ao Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - SINAES, de que trata a Lei nº 10.861, de 
14 de abril de 2004, no caso das IES vinculadas aos sistemas 
estaduais de ensino, nos termos do art. 242, da Constituição. 

 

Conhecendo as obrigações das IESs, é necessário entender o que as 

motiva a aderir o Programa. 

Oportuna a citação de Victor Henrique Grampa: 

O Prouni é um programa governamental que dá possibilidade 
aos particulares para aderirem ou não (dentro de sua 
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autonomia). Não é obrigatório, nem imposto a todas as 
IESs. Isso faz com que haja uma prestação, além do amor pela 
inclusão no ensino, tão presente na cultura nacional- 
obviamente essa contraprestação é pecuniária.  

O Estado, entretanto, não paga por bolsa, como se fosse 
mensalidade pagas pelo erário. O Programa tem outra 
forma de contraprestação, que é a isenção tributária nos 
moldes da Lei nº 11.096/05.177 (grifo nosso).  

 

 O Prouni interessa as IESs (principalmente as com fins lucrativos, já 

que ficam isentas, a partir da adesão ao Programa, de praticamente todos os 

tributos que recolhiam) porque as isenções outorgadas pela Lei 11.096/05  lhes 

proporcionam uma expressiva economia tributária que consequentemente 

implica em melhores resultados econômico-financeiros (aumento de lucro).   

Cristina Helena Carvalho e Francisco Luiz Cazeiro Lopreato 

elaboraram um quadro que demonstra178, de modo simplificado, os tributos 

pagos pelas IESs e como fica a arrecadação com a adesão ao ProUni:  

 

Nessa esteira, as palavras de Cristina Helena Almeida de Carvalho: 

A renúncia fiscal abrange a história recente da educação 
superior brasileira. Este mecanismo tornou-se elemento central 

                                                           
177

 GRAMPA, Victor Henrique. Políticas Públicas de inclusão na Educação: o caso ProUni. 
In: SMANIO,Giampaolo Poggio; BERTOLIN Patricia Tuma Martins (org). O Direito e as 
políticas públicas no Brasil . São Paulo: Atlas, 2013.p.221.  
178 Fonte: CARVALHO; LOPREATO, 2005, p. 102 
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no financiamento do segmento particular, à medida que 
promoveu o crescimento intensivo dos estabelecimentos 
na prosperidade econômica e, principalmente, garantiu a 
continuidade da atividade educacional em períodos de crise 
econômica ou de queda da demanda, por meio da redução 
de seu impacto sobre custos e despesas inerentes à 
prestação de serviços.179 (grifo nosso).  

 

Essa via de mão dupla constituída entre as instituições de ensino 

superior privadas e o governo, abre margem para diversas críticas  

fundamentadas no argumento de favorecimento à iniciativa privada. Seria a 

contraprestação muito maior do que a prestação? Tais críticas e 

questionamentos serão tratados com maior profundidade nas considerações 

deste trabalho, momento em que trataremos dos aspectos críticos do 

funcionamento do Programa.  

 

3.6.3 - Mecanismos jurídicos de articulação  

  

Sobre os mecanismos de articulação, Maria Paula Dallari ensina: 

Há diversos mecanismos possíveis de articulação ou 

coordenação da ação dos vários agentes, tanto no plano 

intragovernamental, como na relação dos agentes 

governamentais com os não governamentais. No Brasil, a 

forma federativa e a repartição de competências, 

especialmente a definição constitucional das competências, 

especialmente a definição constitucional das competências 

comuns, tem influência determinante sobre os programas de 

alcance nacional. As formas pelas quais se dá a articulação da 

ação dos vários agentes depende, em grande medida, de 

mecanismos jurídicos, de gestão e de informação.180 

                                                           
179

 CARVALHO, Cristina Helena Almeida de. Uma análise crítica do financiamento do 
PROUNI: instrumento de estímulo à iniciativa privada e/ou democratização do acesso à 
educação superior. REUNIÃO ANUAL DA ANPED, v. 34, 2011. Disponível em: < 
http://flacso.redelivre.org.br/files/2012/07/31.pdf> Acesso em: 07 mai.2016.  
180

 BUCCI, Maria Paula Dallari. Quadro de Referência de uma Política Pública: primeiras 
linhas de uma visão jurídico-institucional. In: SMANIO Gianpaolo Poggio; BERTOLIN Patrícia 
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Foi desenvolvido pelo Departamento de Modernização e Programas da 

Educação Superior (Depem) e pela Coordenação-Geral de Informática e 

Telecomunicações (Ceinf) do Ministério da Educação para o ProUni um 

sistema (SisProUni) de última geração que operacionaliza o ProUni. Nesse 

sistema ficam armazenadas todas as informações e dados sobre as instituições 

participantes e bolsistas. O sistema garante total segurança e autenticidade, 

integridade e validade jurídica dos documentos em formato eletrônico, além da 

realização de transações eletrônicas seguras. Toda e qualquer operação 

realizada no sistema é feita e assinada por um coordenador por meio de uma 

certificação digital. O Programa foi, inclusive, o vencedor da 6ª edição do 

Prêmio Padrão de Qualidade em B2B, categoria educação, iniciativa da Padrão 

Editorial, por meio da Revista B2B Magazine.181 

A Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do 

ProUni (CONAP) e as Comissões Locais de Acompanhamento e Controle 

Social do Prouni (COLAPs) são importantes mecanismos de articulação tanto 

no plano intergovernamental como na relação dos agentes governamentais 

com os não governamentais. A CONAP promove a articulação e a 

comunicação do MEC com as IESs, as COLAPs, por sua vez, promovem 

articulação entre a CONAP e a comunidade acadêmica das IESs participantes 

do Programa, com vistas ao seu constante aperfeiçoamento. 

A Lei 11.096/05 dispõe sobre um grupo interministerial composto por 

um representante do Ministério da Educação, um representante do Ministério 

da Fazenda e um do Ministério da Previdência Social, mas o comitê 

interministerial não foi instituído. O grupo acompanharia a evolução da 

arrecadação e da renúncia fiscal das instituições, de modo a fornecer os 

subsídios necessários para o deferimento do termo de adesão pelo Ministério 

da Educação, que deve ser instruído com a estimativa da renúncia fiscal no 

exercício do deferimento e nos dois subsequentes a ser usufruída pela 

                                                                                                                                                                          
Tuma; BRASIL, Patrícia Cristina (orgs). O Direito na Fronteira das Políticas Públicas. São 
Paulo: Páginas e Letras Editora e Gráfica, 2015.p. 10. 
181

 BRASIL, Ministério da Educação.  ProUni ganha prêmio de qualidade em educação. 
Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-superior/40-perguntas-
frequentes-911936531/prouni-1484253965/7155-sp-1064610366> Acesso em: 18 mai.2016. 
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instituição, bem como o demonstrativo da compensação da referida renúncia, 

do crescimento da arrecadação de impostos e contribuições federais no 

mesmo segmento econômico ou da prévia redução de despesas de caráter 

continuado.182Este comitê interministerial poderia funcionar como um 

importante mecanismo de articulação e coordenação intergovernamental.  

 

3.7 - Dimensão econômico-financeira do Programa 

    

Questiona-se: De onde vêm os recursos do ProUni? A resposta 

necessariamente nos remete ao erário. Entretanto, os valores destinados ao 

ProUni são provenientes não do saldo da arrecadação compulsória de recursos 

mas sim de renúncia fiscal (desoneração fiscal). Dito mais claramente, são 

recursos provenientes do dinheiro que deixa de entrar para os cofres públicos.  

O ProUni não representa gastos orçamentários diretos, trata-se do que 

a Receita Federal do Brasil denomina de “gastos tributários”: 

Gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados 
por intermédio do sistema tributário, visando atender objetivos 
econômicos e sociais. 
São explicitados na norma que referencia o tributo, 
constituindo-se uma exceção ao sistema tributário de 
referência, reduzindo a arrecadação potencial e, 
consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica 
do contribuinte. 
Têm caráter compensatório, quando o governo não atende 
adequadamente a população dos serviços de sua 
responsabilidade, ou têm caráter incentivador, quando o 
governo tem a intenção de desenvolver determinado setor ou 
região.183 
 

A Secretaria da Receita Federal divulga anualmente um relatório 

intitulado Demonstrativo dos Gastos Governamentais Indiretos de Natureza 

Tributária acerca do valor não arrecadado do conjunto dos tributos federais em 

                                                           
182

  BRASIL, Lei 11.096/05. Artigo 16, Parágrafo Único. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11096.htm >  Acesso em 21 abr. 
2016. 
183

 BRASIL, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Demonstrativo de Gastos 
Governamentais Indiretos de Natureza Tributária. 2015. Disponível em: 
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/previsoes-ploa/arquivos-e-
imagens/dgt-2015> Acesso em 08 mai.2016.  
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decorrência da renúncia fiscal. Tal relatório acompanha os Projetos de Lei 

Orçamentária Anual para subsidiar a elaboração do orçamento para o exercício 

subsequente, nele são apresentadas as previsões de renúncia realizadas e o 

impacto previsto das medidas de desoneração vigentes que se enquadram no 

conceito de gasto tributário. A estimativa de desoneração fiscal relativa ao 

ProUni passou a constar nesse relatório a partir do ano de 2006.184 

Elaboramos a tabela abaixo para demonstrar a estimativa de gastos 

tributários com o ProUni desde a sua criação até os dias atuais.  

 

Tabela: Gastos Tributários com o ProUni. Valor alocado previsto (em 

milhões de reais)   

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Fonte:  Receita Federal (elaboração própria)
185

 

Desde a criação do Programa, o governo já deixou de arrecadar mais 

de 6 bilhões aos cofres públicos.    

Além das bolsas de estudos convencionais (parciais e integrais) que 

são concedidas pelas IESs em troca de desoneração fiscal, o Programa 

também concede uma bolsa adicional aos bolsistas integrais, a chamada 

Bolsa- Permanência186, cuja finalidade é dar uma ajuda de custo para 

                                                           
184

 CARVALHO, Cristina Helena Almeida de. Uma análise crítica do financiamento do 
PROUNI: instrumento de estímulo à iniciativa privada e/ou democratização do acesso à 
educação superior. REUNIÃO ANUAL DA ANPED, v. 34, 2011. Disponível em:  < 
http://www.anped11.uerj.br/GT11-935%20int.pdf> Acesso em 08 mai.2016.  
185

 Tabela elaborada com dados dos Demonstrativos dos Gastos Governamentais Indiretos de 
Natureza Tributária (Gastos Tributários) – vários anos. Todos os relatórios estão disponíveis 
em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/previsoes-
ploa/arquivos-e-imagens/demonstrativos-dos-gastos-tributarios-dgt> Acesso em 08 mai.2016. 
186

 Ação instituída pela Lei n° 11.180/2005 que dispõem: “Art. 11.  Fica autorizada a concessão 
de bolsa-permanência, até o valor equivalente ao praticado na política federal de concessão de 
bolsas de iniciação científica, exclusivamente para custeio das despesas educacionais, a 
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estudantes que mesmo com bolsa ProUni integral, têm dificuldades em se 

manter nos cursos cujas cargas horárias, mais elevadas (cursos de no mínimo 

seis semestres de duração e carga horária média igual ou superior a seis horas 

diárias) impedem o aumento da renda via obtenção de emprego ou de estágio 

remunerado.187 

A bolsa permanência envolve pagamento pecuniário por meio de 

transferências orçamentárias do MEC aos beneficiados. O valor é definido em 

edital publicado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação, atualmente é de R$ 400,00.188  

Importante registrar que não tivemos acesso as informações referentes 

aos gastos com a bolsa permanência.  

 

3.8 - Público alvo e escala 

 

O ProUni tem um público alvo social e economicamente focado, 

conforme consignam os artigos 1º e 2º da Lei 11.096/05:  

Art. 1º Fica instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, 
o Programa Universidade para Todos - PROUNI, destinado à 
concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo 
parciais de 50% (cinquenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco 
por cento) para estudantes de cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, em instituições 
privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. 
 
§ 1º A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros 
não portadores de diploma de curso superior, cuja renda 
familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1 (um) 
salário-mínimo e 1/2 (meio). 
 

                                                                                                                                                                          
estudantes beneficiários de bolsa integral do Programa Universidade para Todos (Prouni), 
instituído pela Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, matriculado em curso de turno integral, 
conforme critérios de concessão, distribuição, manutenção e cancelamento de bolsas a serem 
estabelecidos em regulamento, inclusive quanto ao aproveitamento e à frequência mínima a 
ser exigida do estudante. (Redação dada  pela Lei nº 12.431, de 2011)”. O artigo foi 
regulamentado pela Portaria Normativa MEC nº 19, de 14 de setembro de 2011.  
187

  BRASIL, Portal Prouni. V. < http://prouniportal.mec.gov.br/bolsa-permanencia>. Acesso 
em 09 mai.2016. 
188

 Conforme Edital SESu nº 12, de 1º da agosto de 2012. Disponível em: < 
http://prouniportal.mec.gov.br/legislacao/legislacao-2012/183-edital-sesu-n-12-de-1-da-agosto-
de-2012/file> Acesso em 09 mai.2016.  
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 § 2º As bolsas de estudo parciais de 50% (cinquenta por 
cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), cujos critérios de 
distribuição serão definidos em regulamento pelo Ministério da 
Educação, serão concedidas a brasileiros não-portadores de 
diploma de curso superior, cuja renda familiar mensal per 
capita não exceda o valor de até 3 (três) salários-mínimos, 
mediante critérios definidos pelo Ministério da Educação. 
 

Art. 2º A bolsa será destinada: 
 I - a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em 
escola da rede pública ou em instituições privadas na condição 
de bolsista integral; 
 II - a estudante portador de deficiência, nos termos da lei; 
 III - a professor da rede pública de ensino, para os cursos de 
licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à 
formação do magistério da educação básica, 
independentemente da renda a que se referem os §§ 1º e 2º do 
art. 1º desta Lei. (grifo nosso).  

  

O Programa também prevê um percentual de bolsas de estudo 

destinado à implementação de políticas afirmativas de acesso ao ensino 

superior de portadores de deficiência ou de autodeclarados indígenas e 

negros189. 

Proporcionalmente ao número destes cidadãos nas Unidades da 

Federação, de acordo com o Censo da Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia-IBGE.  

Uma política pública se caracteriza pela amplitude de escala. A 

amplitude de escala do ProUni pode ser demonstrada no número de  

beneficiados. Elaboramos um gráfico para demonstrar o número total de bolsas 

(integrais e parciais) que já foram ofertadas desde a sua criação.  

  

                                                           
189

 BRASIL, Lei nº 11.096/05. Art.7º, Inciso II. de 13 de janeiro de 2005. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11096.htm >  Acesso em 21 abr. 
2016. 
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Fonte: Elaborada com base nos dados do Sisprouni
190

 

  Os números são bastante expressivos, desde o primeiro ano de sua 

implantação, em 2005, até 2015, foi ofertado o total de 2.554.843 bolsas. 

Outro indicativo da amplitude de escala é o número de IESs que aderiram 

ao Programa. A título exemplificativo, no primeiro processo seletivo de 2015, os 

estudantes concorreram a bolsas de 30.549 cursos em 1.117 instituições de 

ensino superior privadas.191 

Oportuno registrar que os dados referentes ao número de instituições 

que aderiram ao ProUni não está disponível para consulta no endereço 

eletrônico do ProUni e do MEC. Não há acesso direto, por exemplo, à lista de 

IES integrantes do Programa. 

 

3.9 - Estratégia de implementação 

A estratégia para implementação do ProUni é ancorada na ideia de 

parceria entre o público e o privado. Para implementação do Programa o 

governo fez uma parceria com instituições privadas de ensino superior 
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 Os dados estão disponíveis no site do ProUni. V. < http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-
estatisticas/9-quadros-informativos> Acesso em 11 mai.2016.  
191

 MEC disponibiliza consulta às 213 mil bolsas de estudo do Prouni. G1 - GLOBO, 
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/01/mec-disponibiliza-consulta-213-mil-bolsas-de-
estudo-do-prouni.html. Acesso 12 mai.2016.  
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oferecendo a isenção de tributos federais, quais sejam: 1) Imposto de Renda 

das Pessoas Jurídicas – IRPJ; 2) Contribuição sobre o lucro Líquido – CSLL; 3) 

Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social – COFINS; 4) 

Contribuição para Programa de Integração Social – PIS para que em 

contrapartida as IESs ofertassem bolsas de estudos. Uma estratégia que “(...) 

promove o acesso à educação superior com baixo custo para o governo, isto é, 

uma engenharia administrativa que equilibra impacto popular, atendimento às 

demandas do setor privado e regulagem das contas do Estado (...)”192 

 

4 - Funcionamento efetivo do Programa.  

 

Este tópico tratará, numa visão panorâmica, do funcionamento do 

Programa que será demonstrado através de dados estatísticos. Para isso, 

utilizamos as informações coletadas no banco de dados do site institucional193 

do ProUni.  

  

a) Bolsas ofertadas. 

No que tange ao número de bolsas ofertadas, até o segundo semestre 

de 2015 foi ofertado o total de 2.588.150 bolsas, das quais 1.533.525 são 

integrais e 1.054.625 são parciais. Como demonstra a tabela abaixo: 

 
ANO 

 
SEMESTRES 

 

  BOLSAS 
INTEGRAIS 

 BOLSAS 
 PARCIAIS 

TOTAL POR 
SEMESTRE 

 

TOTAL 
ANUAL 
GERAL 

2005 1º semestre 71.905 40.370 112.275 112.275 

2º semestre 0 0 0 

2006 1º semestre 65.536 28.073 91.609 138.668 

2º semestre 35.162 11.897 47.059 

2007 1º semestre 65.279 43.366 108.645 163.857 

2º semestre 32.355 22.857 55.212 

2008 1º semestre 52.977 53.157 106.134 225.005 

                                                           
192

 CATANI, Afrânio; HEY, Ana Paula; GILIOLI, Renato de Sousa Porto. PROUNI: 
democratização do acesso às instituições de ensino superior? In: Revista Educar, n.28. Curitiba 
(PR), 2006, p.125-140. p. 127. Disponível em< www.scielo.br/pdf/er/n28/a/09n28 > Acesso em 
12 mai.2016.  
193

  BRASIL, PROUNI. Disponível em: <http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/10-
representacoes-graficas> Acesso em: 04 mai. 2016 

http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/10-representacoes-graficas
http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/10-representacoes-graficas
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2º semestre 46.518 72.353 118.871 

2009 1º semestre 95.694 60.722 156.416 247.643 

2º semestre 57.432 33.795 91.107 

2010 1º semestre 86.040 79.388 165.428 241.273 

2º semestre 39.882 35.963 75.845 

2011 1º semestre 82.702 79.789 162.491 254.598 

2º semestre 46.970 45.137 92.107 

2012 1º semestre 98.383 95.928 194.311 284.622 

2º semestre 52.487 37.824 90.311 

2013 1º semestre 108.686 53.643 162.329 252.374 

2º semestre 55.693 34.352 90.045 

2014 1º semestre 131.636 59.989 191.625 306.726 

2º semestre 73.601 41.500 115.101 

2015 1º semestre 135.616 77.497 213.113 329.117 

2º semestre 68.971 47.033 116.004 

            TOTAIS 1.533.525 1.054.625  
TOTAL GERAL 2.588.150 
Fonte: SisProuni (elaboração  própria)  

 

O número de bolsas ofertadas é extremamente significante e nos dá  

uma ideia da dimensão do Programa, contudo, é necessário saber como se dá 

a distribuição dessas bolsas para que possamos ter uma perspectiva do 

impacto concreto da política.  

b) Bolsas por Região 

O gráfico194 abaixo apresenta a distribuição de bolsas por região 

brasileira: 

 

                                                           
194

 Fonte: SISPROUNI de 06/01/2015 - Bolsistas ProUni 2005-1º/2014. Disponível em: < 
http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/10-representacoes-graficas > Acesso em 02 
mai.2016 
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Nota-se uma significativa concentração de bolsas na região Sudeste do 

país, com um total de 755.889 mil bolsas ofertadas ao longo do período entre 

2005 e 2014. Dando uma real dimensão da disparidade de oferta, as demais 

regiões somam juntas, no mesmo período, 741.336 mil bolsas.  

Uma crítica levantada por um grupo discente do movimento estudantil 

Juli-PR (Juventude Libertária da Resistência Popular) aponta que essa 

disparidade de oferta de bolsas por região acontece porque o “governo está 

privilegiando, mais uma vez, as regiões mais ricas do país, pois são nelas que 

estão concentradas as universidades privadas.”195 

  

Uma possível explicação para esse maior número de bolsas na região 

Sudeste poderia estar atrelada com uma maior taxa de concluintes do ensino 

médio nesta região, mas dados apontam que no período de 2005 a 2014 a 

diferença entre o Sudeste, que historicamente tem o percentual mais elevado, 

                                                           
195

 SEGENREICH, Stella Cecília Duarte. ProUni e UAB como estratégias de EAD na expansão 
do ensino superior. Pró-Posições, Campinas, v. 20, n. 2, p. 205-222, p.209. 2009. 
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e as demais regiões tem diminuído significativamente, como podemos obervar 

na tabela abaixo: 

 

  

 Fonte: Todos pela educação
196

   

 

 

O ProUni poderia servir como ferramenta para a correção da má 

distribuição educacional do país, mas infelizmente os números absolutos da 

distribuição de bolsas por região demonstram que as desigualdades regionais 

persistem.  

 

c) Bolsistas por turno de curso197 

 

                                                           
196

  ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP), Todos pela 
Educação. Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/36964/taxa-
de-conclusao-do-ensino-medio-aos-19-anos-aumenta-15-pontos-percentuais-em-dez-anos/  
Acesso em 16 mai.2016.  
197

 Fonte: SISPROUNI de 06/01/2015 - Bolsistas ProUni 2005-1º/2014. Disponível em: < 
http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/10-representacoes-graficas > Acesso em 02 
mai.2016. 
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O gráfico mostra que a esmagadora maioria dos bolsistas do Programa 

são do turno da noite, essa maioria não é sem razão, reflete a necessidade dos 

alunos de trabalharem para conseguirem se manter na universidade e dar 

conta das obrigações de sustento próprio e da família. 

 

d) Bolsistas por categoria administrativa de IES198 
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 Fonte: SISPROUNI de 06/01/2015 - Bolsistas ProUni 2005-1º/2014. Disponível em: < 
http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/10-representacoes-graficas > Acesso em 02 
mai.2016 
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O gráfico aponta que 57% das Instituições de Ensino Superior que 

aderiam o Programa têm fins lucrativos, enquanto que o restante se divide em 

26% de entidades beneficentes de assistência social e 17% de instituições sem 

fins lucrativos não beneficentes. Se considerarmos que apenas as entidades 

beneficentes de assistência social tem obrigatoriedade de aderir ao Programa, 

podemos afirmar que o mecanismo atrativo de isenções fiscais para as IESs 

com fins lucrativos tem funcionado muito bem. Isso é relevante, pois o 

Programa que visava regulamentação da atuação das entidades beneficentes 

acabou por beneficiar as instituições com fins lucrativos e pode estar 

privilegiando as instituições que valorizam o lucro em detrimento do ensino.  

 

e) Bolsista por raça e cor199 

 

 

                                                           
199

 Fonte: SISPROUNI de 06/01/2015 - Bolsistas ProUni 2005-1º/2014. Disponível em: < 
http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/10-representacoes-graficas > Acesso em 02 
mai.2016 
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O percentual de bolsistas autodeclarados brancos ainda apresenta 

uma relevante maioria (45,8%), mas por outro lado,  como forma de não deixar 

de destacar a relevância do Programa no sentido de correção da disparidade 

de acesso ao ensino superior em relação aos grupos etnicorraciais, é 

importante ressaltar que a soma de negros e pardos (50,7%) ultrapassa o total 

de brancos, e que isso representa um avanço considerável dada a realidade de 

distribuição de vagas.  

Se por um lado há uma previsão legal para avançar nesse sentido, 

uma vez que a Lei 11.096/05 prevê um percentual de bolsas de estudo 

destinado à implementação de políticas afirmativas de acesso ao ensino 

superior para os alunos autodeclarados indígenas e negros200, como uma 

                                                           
200

 BRASIL, Lei 11.096/05  - Art. 7º As obrigações a serem cumpridas pela instituição de ensino 
superior serão previstas no termo de adesão ao Prouni, no qual deverão constar as seguintes 
cláusulas necessárias: [...] II - percentual de bolsas de estudo destinado à implementação de 
políticas afirmativas de acesso ao ensino superior de portadores de deficiência ou de 
autodeclarados indígenas e negros. § 1º O percentual de que trata o inciso II do caput deste 
artigo deverá ser, no mínimo, igual ao percentual de cidadãos autodeclarados indígenas, 
pardos ou pretos, na respectiva unidade da Federação, segundo o último censo da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.” de 13 de janeiro de 2005. Disponível 
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tentativa de correção de disparidades de acesso, por outro, na prática, os 

números ainda são tímidos, principalmente quanto ao percentual de indígenas, 

demonstrando a dificuldade de acesso destes como beneficiários do Programa. 

   

f) Bolsistas com deficiência201 

 

 

 

É importante observarmos a contribuição do ProUni para o acesso da 

pessoa portadora de deficiência à educação superior. A Lei 11.096/05 prevê 

em seu artigo 2º, inciso II, que a bolsa deve ser destinada, entre outros, a 

estudantes portadores de deficiência, nos termos da lei. Porém os números 

demonstram que o Programa precisa avançar muito nesse sentido, estudantes 

portadores de deficiência representam apenas 1% da quantidade total de 

bolsas ofertadas no período de 2005 a 2014 (quase 10 anos), o que demanda 

uma nova atitude no sentido de buscar mecanismos de inclusão.  

 

g) Bolsistas professores de educação básica pública.202 

                                                                                                                                                                          
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11096.htm >  Acesso em 21 
abr. 2016. 
201

 Fonte: SISPROUNI de 06/01/2015 - Bolsistas ProUni 2005-1º/2014. Disponível em: < 
http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/10-representacoes-graficas > Acesso em 02 
mai.2016 
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O percentual de bolsistas professores da educação básica pública é 

bem tímido em relação aos demais tipos de bolsistas, apenas 1%.  O objetivo 

dessa modalidade de bolsa é aprimorar a formação dos professores da rede 

pública de ensino.  O Decreto 5.493/05 consigna que “o professor beneficiário 

de bolsa integral ou parcial, vinculada ao ProUni, deverá estar no efetivo 

exercício do magistério da educação básica, integrando o quadro de pessoal 

permanente de instituição pública”203 , tal exigência pode ser uma possível 

explicação para o pequeno número de bolsas ofertadas nessa modalidade. 

Nesse sentido, são oportunas as considerações de Victor Henrique 

Grampa:  

Aumentar a abrangência do público atingido por essa 
modalidade de bolsa pode gerar efeitos positivos. Incentivar as 
universidades a abrirem cursos de licenciatura/pedagogia é 
medida essencial e talvez coubesse até exceção no sentido de 
ampliar aos que já possuem o nível superior, mas desejam 

                                                                                                                                                                          
202

 Fonte: SISPROUNI de 06/01/2015 - Bolsistas ProUni 2005-1º/2014. Disponível em: < 
http://prouniportal.mec.gov.br/dados-e-estatisticas/10-representacoes-graficas > Acesso em 02 
mai.2016 
203

 O artigo 3º do Decreto 5.493/05 dispõe que: “Art. 3
o
  O professor beneficiário de bolsa 

integral ou parcial, vinculada ao PROUNI, deverá estar no efetivo exercício do magistério da 
educação básica, integrando o quadro de pessoal permanente de instituição pública.” 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5493.htm> 
Acesso em: 16 abr. 2016 
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atuar na rede pública, possibilitando-lhes nova diplomação em 
licenciaturas, promovendo e incentivando o magistério.204 

 

O Programa poderia além de oferecer formação inicial a professores 

em efetivo exercício na educação básica pública que ainda não possuem 

graduação, contribuir também  com a  formação continuada dos  já graduados 

para  funcionar como um instrumento eficaz para a melhoria da qualidade do 

ensino público. 
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 GRAMPA, Victor Henrique. Políticas Públicas de inclusão na Educação: o caso ProUni. 
In: O Direito e as políticas públicas no Brasil / Giampaolo Poggio Smanio; Patricia Tuma 
Martins Bertolin, Organizadores. São Paulo: Atlas, 2013.p.240.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Usando a expressão de Diogo R. Coutinho, “para estudar e aperfeiçoar 

as políticas públicas, será preciso que o jurista “suje as mãos”, isto é debruce-

se sobre elas e enfronhe-se em seus meandros e minúcias, observando-as, 

descrevendo-as e compreendendo-as.”205 Procuramos até  este momento 

observar e descrever o Programa Universidade para Todos em suas 

peculiaridades, para entendê-lo melhor, para  compreender a sua organização, 

isto é, identificar os elementos dessa política pública e como se relacionam; os 

papéis institucionais, ou em outras palavras, quem faz o quê; e a sua finalidade 

pretendida, no sentido político e social, para que possamos de alguma maneira 

nos posicionar criticamente para propor soluções e ajustes que contribuam 

para o aperfeiçoamento  do Programa. 

A parte final deste trabalho visa identificar os aspectos críticos do 

desenho jurídico-institucional e do funcionamento do Programa. Assim, a partir 

dos dados analisados, passamos a apreciar esses aspectos. 

O Programa foi concebido como uma medida que a, um só tempo, 

supre a necessidade de ampliação do acesso à educação superior (tendo em 

vista a meta do Plano Nacional de Educação de aumentar a proporção de 

jovens de 18 a 24 anos matriculados em curso superior para 30%) e não 

implica em gastos diretos para a União (visto que o financiamento do Programa 

se dá na forma de gastos tributários). 

Nesta esteira, vale a pena reproduzir a argumentação do então Ministro 

da Educação Aloízio Mercadante, que defende: “O custo é bem mais barato do 

que se nós fôssemos criar uma vaga. Porque há (custo) estrutura de sala de 

aula, o professor, o laboratório, a biblioteca [...]”.206  

                                                           
205

 COUTINHO, Diogo R. O direito nas políticas públicas. Política Pública como Campo 
Disciplinar. In A Política pública como campo multidisciplinar. MARQUES, Eduardo e FARIA, 
Aurélio Pimenta de, (Org.) São Paulo: Ed. Unesp; Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2013. 
206

 Prouni deve custar R$ 1,27 bilhão em 2016, maior valor desde sua criação. G1-  
GLOBO. Disponível em: < http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/01/prouni-deve-custar-r-
127-bilhao-em-2016-maior-valor-desde-sua-criacao.html> Acesso em 17 mai.2016.  
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A medida parece adequada, mas da margem a uma série de ressalvas 

das quais destacamos: 

 Como bem pondera Nicholas Davies “é preciso ter em conta estes e 

muitos outros fatores, convenientemente não captados por um raciocínio 

puramente economicista e influenciado pela perspectiva neoliberal de 

contenção de gastos sociais”207. O ProUni é mais barato e estratégico do que 

criar vagas nas universidades públicas, mas é importante lembrar que as 

universidades públicas, em sua maioria, dedicam-se ao ensino e a produção de 

conhecimento científico e tecnológico, enquanto que as universidades privadas, 

em sua maioria, concentram-se  no ensino, quase exclusivamente na 

perspectiva de replicação de conhecimento, atividade mais econômica e 

industrializável, são raras as exceções as que se dedicam à pesquisa científica. 

Mas o cerne da questão está na qualidade da educação, seja ela 

pública ou privada. Ao conceder as isenções, o governo renuncia a entrada de 

novos recursos aos cofres públicos (a estimativa da Receita Federal é de que 

os gastos tributários com o Programa já passam de seis bilhões de reais) 

esperando que em contrapartida as IESs beneficiadas ofereçam ensino gratuito 

e de qualidade aos estudantes carentes. 

Contudo, como bem anota Wilson Mesquita de Almeida: 

Como efeito, a principal limitação do programa é ele ter sido 
montado em um sistema no qual a maioria das IES 
participantes possui baixa qualidade educacional. São 
instituições voltadas para obter lucro com a educação. 
Fato bem diferente do que ocorre nos países desenvolvidos, 
onde não houve estímulo para a existência de empresários 
donos de universidades. Para conseguirem mais lucros, os 
empresários do ensino reduzem investimentos no mais 
importante: na qualidade do professor (demitem ou 
investem pouco em profissionais mais qualificados, com 
doutorado, devido ao “custo”) e em uma seleção mínima do 
estudante (acabam fazendo pseudo vestibulares, pois, como se 
trata de empresas, precisam do “cliente-aluno” para pagar).208 
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Questiona-se: Qual a qualidade do ensino ofertado?  É extremamente 

necessário e importante o acompanhamento e controle adequados para 

garantir a qualidade de ensino das IESs vinculadas ao ProUni.  

Em tese, o controle de qualidade das IESs que aderem ao Programa é 

feito pelo Ministério da Educação que desvinculará do ProUni o curso 

considerado insuficiente, segundo critérios de desempenho do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, por duas avaliações 

consecutivas209 e pela CONAP e COLAPs, comissões responsáveis pelo 

acompanhamento, fiscalização e controle dos procedimentos de concessão de 

bolsas. Contudo, tais mecanismos de fiscalização e controle de qualidade 

precisam ser aprimorados. 

A exigência qualitativa mostra-se um tanto quanto permissiva, isso 

porque a regra de desvinculação aplica-se ao curso considerado insuficiente, e 

não a instituição propriamente dita. Entretanto, os cursos não são instituições 

autônomas, eles compõem um sistema educativo, que é a própria instituição. 

Se a instituição não perde os benefícios tributários em razão da má qualidade 

de um determinado curso, em tese, não haveria razões para que esta invista 

em melhoria de seu padrão de ensino. 

Em relação às Comissões Locais de Acompanhamento e Controle 

Social do ProUni, as considerações de Victor Henrique Grampa são 

esclarecedoras e realistas: 

A COLAP tem, dentro das instituições, pouquíssimo poder ( a 
própria portaria que as institui não prevê nenhum tipo de poder 
para investigação). Não tem obrigatoriamente sede, e-mail, 
divulgação, poder deliberativo (apenas consultivo- e nunca 
consultado, evidentemente), o que é fruto de um ensino privado 
antidemocrático, as CALAPs acabam servindo como 
ornamento para uma democracia putativa- um tanto distante de 
uma atuação efetiva.210 

                                                                                                                                                                          
(GEA), 2015.p.2. Disponível em:< http://flacso.org.br/files/2015/09/gea_opini%C3%A3o16.pdf>  
Acesso em 18 mai. 2016.  
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Na mesma esteira, Wilson Mesquita de Almeida é categórico:  

Para ser mais eficiente e socialmente eficaz, o Prouni 
precisaria ficar restrito somente às instituições sérias, 
preocupadas com a educação de qualidade, o que, em 
grande medida, são as instituições sem fins lucrativos. É assim 
no mundo desenvolvido, no qual o ensino superior dominante é 
público ou quando é privado não se volta para o lucro, com as 
instituições tendo caráter público não estatal. É preciso 
desmontar, aos poucos, essa estrutura atrasada que teve 
origem na ditadura militar e que os vários governos 
democráticos ainda não mexeram.  

Para obter isso, governo e sociedade precisam realizar um controle 

estatal e social rigoroso – infelizmente ainda não realizado de forma efetiva por 

nenhuma autoridade – dessas fábricas de diplomas que são as IESs privadas 

lucrativas. Por exemplo, as comissões de acompanhamento do Prouni  foram 

dominadas pelos representantes dos grandes grupos privados em aliança com 

representantes de “movimentos estudantis” que se utilizam do programa com 

objetivos eleitoreiros.211 grifo nosso 

 

É necessário que o Ministério da Educação desenvolva mecanismos 

para que as comissões possam atuar de maneira efetiva, dotá-las de 

autonomia e de algum poder para investigação, além de torná-las, de fato, 

representativas da sociedade e dos bolsistas os principais interessados em 

aprimorar, junto com o governo, o Programa. Afinal, aos estudantes que 

conseguem uma formação em instituições privadas de qualidade, há chances 

mais reais de ascensão social. 

Destaca-se e reforça-se ao longo deste trabalho que no contexto da 

política nacional de expansão e democratização do ensino superior o ProUni 

contribuiu significativamente com as mudanças no cenário do ensino superior 

brasileiro. Os números demonstram isso. São mais de dois milhões de bolsas 

ofertadas. Sob o manto da justiça social e com foco nas camadas menos 

favorecidas o Programa tem possibilitado o acesso à educação superior de 

estudantes que pelo perfil socioeconômico dificilmente teriam acesso a esse 
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nível de ensino. Ultrapassadas as barreiras do acesso, antes quase 

intransponíveis, é importante cuidar da permanência dos bolsistas nas IESs. O 

acesso por si só não é garantia de permanência e tampouco conclusão.  

Uma efetiva democratização do acesso ao ensino superior também 

requer ações voltadas para a permanência dos bolsistas. Atualmente o 

Programa concede bolsa permanência apenas para bolsistas de cursos de no 

mínimo seis semestres de duração e carga horária média igual ou superior a 

seis horas diárias. A grande maioria dos bolsistas tem de arcar com as 

despesas próprias da rotina acadêmica, como transporte, alimentação, compra 

de livros e apostilas, despesas estas que comprometem significativamente a 

renda. É preciso considerar que a renda per capta exigida para a concessão 

das bolsas de estudo (até um salário-mínimo e meio para bolsas integrais e até 

três salários-mínimos para as bolsas parciais) não é bastante o suficiente para 

garantir a permanência dos estudantes até a conclusão do curso. Torna-se 

necessário repensar a atual política de permanência que se mostra insuficiente 

diante do número de estudantes atendidos.  

Uma política pública para ser eficaz precisa ser constantemente 

avaliada. Os mecanismos de avaliação do Programa, atualmente resumem-se 

na atuação da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social e na 

atuação do Tribunal de Contas da União. O ProUni carece de mecanismos de 

avaliação que permitam a participação de outros órgãos e especialistas.  

Diante das considerações, observa-se que há desafios a serem 

superados para que o Programa alcance a democratização almejada. 
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