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1 - Introdução.Introdução.Introdução.Introdução.    

 O processo de desenvolvimento tanto econômico quanto social passa, necessariamente, pelo 

nível educacional dos cidadãos integrantes de uma determinada sociedade. Nas economias 

capitalistas avançadas, este desenvolvimento pressupõe, para além de um ensino básico universal e 

de qualidade, um alto grau de acesso da população ao ensino superior. A economia global vem se 

tornando cada vez mais complexa e, ao mesmo tempo, especializada. Desta forma, para uma 

sociedade alcançar posição de destaque em uma economia tão competitiva como a atual é 

imprescindível ter à disposição uma mão de obra qualificada. 

  Portar um diploma de nível superior significa, para a pessoa que o possui, um símbolo de 

status social, um atestado de conhecimento em alguma área do saber humano e a possibilidade de 

inserção melhor posicionada no mercado de trabalho. Com os objetivos de aumentar a mão de obra 

qualificada em Goiás e abrir possibilidades de ingresso no ensino superior para a população de baixa 

renda do Estado foi criado, em 1999, o Programa Bolsa Universitária (PBU). 

 O presente estudo tem por objetivo verificar a contribuição do Programa Bolsa Universitária 

para a formação profissional em Goiás. Para tanto, se buscará conhecer o programa com seus 

benefícios e exigências e verificar sua evolução histórica desde sua criação até o ano de 2012. Este 

estudo apresentará dados do PBU e os confrontará com as estatísticas do ensino superior em Goiás. 

Para entender o impacto do benefício do programa nos indivíduos que o recebem, foi realizada, pelo 

Centro de Pesquisas Econômicas e Mercadológicas (Cepem) da Faculdade Alves Faria (ALFA), uma 

pesquisa por amostragem em que foram entrevistados 534 beneficiários do PBU. Os resultados 

obtidos serão apresentados e analisados neste estudo.  

 O trabalho está dividido em cinco partes. A primeira traça um breve histórico do ensino 

superior no Brasil. A segunda parte consiste em um breve histórico da evolução do ensino superior em 

Goiás, além de tratar da expansão do ensino superior em Goiás a partir de 1999 com a criação da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG) e, especialmente, do Programa Bolsa Universitária. 

 A terceira parte discorre sobre o PBU, sua evolução ao longo do tempo, os investimentos do 

governo no programa, as instituições de ensino superior (IES) conveniadas, a quantidade de 

estudantes beneficiados e as contrapartidas que os beneficiados precisam prestar para a obtenção da 

bolsa de estudos. A quarta parte consiste na análise dos dados obtidos pela pesquisa realizada pela 

Faculdade Alves Faria (ALFA) e de entrevistas realizadas com os beneficiários do programa no primeiro 

semestre de 2014. Por fim, a quinta parte faz as considerações finais sobre os impactos do Programa 

Bolsa Universitárias na sociedade goiana.  
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2 - Evolução do Ensino SEvolução do Ensino SEvolução do Ensino SEvolução do Ensino Superior no Brasiluperior no Brasiluperior no Brasiluperior no Brasil....    

 A análise do quadro atual da educação superior no Brasil requer uma retrospectiva histórica 

de como ocorreu esta evolução desde os tempos da colonização até os dias atuais. Se hoje percebe-se 

uma taxa de escolarização baixa no ensino superior, inclusive em relação aos vizinhos latino-

americanos, isto se deve não apenas a políticas públicas recentes, mas a todo o processo de 

construção da sociedade brasileira. 

 A constituição de um sistema de ensino superior no Brasil ocorreu de forma tardia, ainda que 

comparado com a América Espanhola. Enquanto no Brasil a Coroa Portuguesa impediu a criação de 

instituições de ensino superior (IES), na América Espanhola foram implantadas, desde os primórdios 

da colonização, várias universidades. Essas universidades eram instituições católicas sustentadas pelo 

Estado em conformidade com a contrarreforma espanhola (SAMPAIO, DURHAM, 2000). Desta forma, 

a maioria dos países latino-americanos possui universidades fundadas há cerca de 400 anos enquanto 

a primeira universidade brasileira surge apenas no início do século XX. 

 No Brasil, as primeiras IES surgiram após a instalação da coroa portuguesa no Brasil e a 

alteração do status de colônia para de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, início do século XIX. 

No entanto, estas primeiras IES não foram universidades, mas faculdades ou escolas superiores 

autônomas voltadas para a formação de profissionais liberais. A primeira universidade do Brasil foi a 

Escola Universitária de Manaus, fundada em 1909. A título de comparação, a Universidade Autônoma 

do México é datada de 1551. 

 A independência dos países latino-americanos provocou mudanças nos sistemas de ensino 

superior. Na maioria dos países da América Espanhola, devido à separação entre Estado e Igreja, 

houve a estatização das universidades que antes eram católicas e passaram a ser estatais e laicas. No 

Brasil, não houve grandes mudanças, uma vez que a família real portuguesa já havia encerrado a 

proibição para a instalação de instituições de ensino superior e tampouco foram criadas 

universidades. Além disso, durante todo o período imperial, não houve expansão significativa do 

sistema de ensino superior nem criação de universidades. 

 A chamada primeira república (1889 – 1930) foi o período em que começaram a proliferar 

faculdades isoladas privadas. Até o ano de 1900 havia apenas 24 IES no Brasil, sendo que nenhuma era 

universidade. Até o ano de 1920 foram criadas 56 novas IES, a maioria delas privada e católica 

(MARTINS, 2002). Nessa época também surgiram as primeiras universidades brasileiras, públicas e 

predominantemente estaduais. Outro fato importante deste período foi a criação dos exames 

vestibulares, no ano de 1911 (CUNHA, 2004). 

 A Era Vargas seguiu duas linhas distintas em relação às políticas de ensino superior. Por um 

lado, favoreceu a expansão do setor privado, estabelecendo incentivos fiscais para as instituições 

privadas. Além disso, reconheceu a primeira universidade privada do país, a Universidade Católica do 



8 

 

Rio de Janeiro. No início dos anos de 1930, 64% dos estabelecimentos e 44% das matrículas 

pertenciam ao setor privado. Com relação ao setor público, este período foi marcado pela 

centralização e o início da rede de universidades federais em contraposição às iniciativas estaduais 

que vinham ocorrendo. 

No período democrático, entre 1946 e 1964, foi mantida a mesma tendência do período 

varguista. O setor privado foi incentivado e a rede federal de universidades bastante expandida. O 

movimento expansionista se destacou após a Lei nº 8.457, de 26 de dezembro de 1945, promulgada 

pelo presidente provisório José Linhares, que tornou mais flexível a implantação de uma universidade. 

As exigências ficaram bem mais flexíveis do que as determinadas pelo Estatuto das Universidades 

Brasileiras de 1931. Desde este estatuto, uma universidade precisaria ter, pelo menos, três institutos 

de ensino. Mas, pelo novo critério, dois deles (e não os três) deveriam estar dentre os de filosofia, 

direito, medicina e engenharia. Com isso, passava a ser possível instalar-se uma universidade a partir 

de uma faculdade de filosofia (até mesmo com apenas uma seção), uma faculdade de direito e a 

terceira de economia ou serviço social, por exemplo, sem as custosas faculdades de engenharia ou 

medicina (CUNHA, 1982). 

 Durante a ditadura civil-militar continuaram políticas públicas que visavam tanto à expansão 

do setor público quanto do privado. Nesta época ocorreu grande modernização das universidades 

federais que permitiram a institucionalização da pós-graduação assim como da profissão docente. Foi 

neste período que as universidades federais se estabeleceram como os grandes centros de pesquisas, 

inovação e desenvolvimento tecnológico do país. Por outro lado, os incentivos ao setor privado 

continuaram e contribuíram para que o número de alunos do setor privado ultrapassasse o número de 

alunos no setor público.   

 Este período ficou marcado pelo grande aumento da participação do setor privado na 

educação superior. Em 1960, 43% das matrículas no ensino superior estavam em instituições privadas. 

Já em 1980 este número passou para 63%. Entretanto, não é correto dizer que este foi um período em 

que o Estado brasileiro procurou transferir a prestação do ensino superior para a iniciativa privada. 

Mais correto seria dizer que a reforma educacional de 1968 buscou uma divisão de funções entre o 

Estado e o mercado no que diz respeito ao ensino superior. (MARTINS, 2002). 

 O setor público ficou responsável por empreender universidades que articulassem o ensino e 

a pesquisa. Assim, ao mesmo tempo em que as universidades públicas se estabeleceram como os 

grandes centros de pesquisa e inovação do país também perderam espaço na participação no total de 

matrículas, devido ao consequente encarecimento deste modelo de universidade. Mesmo assim, 

entre 1967 e 1980 o número de matrículas no setor público passou de 88 mil para 492 mil matrículas. 

Um salto de 453% (MARTINS, 2002). 
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 O mercado privado de educação superior possuía uma lógica diferente. A maioria das 

instituições se caracterizava por um perfil empresarial e eram voltadas mais ao ensino e menos à 

pesquisa. Em 1971, existiam 639 IES privadas, sendo que dessas apenas 16 eram universidades. Torna-

se hegemônica, a partir de então, a ideia de que as IES privadas possuem maior capacidade de 

atender às demandas dos alunos e de atender ao ensino superior de massa, algo difícil para as IES 

públicas realizarem sem perder sua excelência acadêmica de pesquisa. Em 1964, o país registrava o 

total de 142.386 matrículas, já em 1980 foi atingida a marca de 1.346.000 matrículas.  

 O período de redemocratização do Brasil, nos anos de 1980, não engendrou nenhuma 

mudança estrutural significativa no sistema de ensino superior do país. Ainda assim pode-se ressaltar 

nesse período, devido à crise econômica enfrentada pelo país, a contenção da expansão e dos 

investimentos do setor público. Quanto ao setor privado houve um movimento de transformação de 

escolas superiores privadas em universidades privadas. Em 1980, havia apenas 20 universidades 

privadas, já em 1996 esse número era de 76 (MARTINS, 2002).  

Importante fato ocorrido nos anos de 1980 foi a instituição da educação como um direito 

fundamental previsto na Constituição Federal de 1988. A CF/88 também estabelece que o ensino 

público deve ser gratuito. Quanto ao ensino privado, este passa a ser regido pelo regime de 

autorização e não mais de concessão pública. Outra medida importante da CF/88 foi a permissão para 

a criação dos fundos de amparo à pesquisa pelos estados da federação. 

Os anos de 1990 foram marcados pela política neoliberal e seguiu as orientações de 

organismos multilaterais como o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio (OMC). O 

estudo do Banco Mundial, “La Enseñanza Superior”, estabelece quatro orientações chave para a 

reforma do ensino superior: 1- fomentar maior diferenciação das instituições, incluindo o 

desenvolvimento das instituições privadas. 2- proporcionar incentivos para que as instituições públicas 

diversifiquem as fontes de financiamento, por exemplo, participação dos estudantes nos gastos e 

estreita vinculação entre o financiamento fiscal e os resultados obtidos. 3- redefinir a função do 

governo na educação superior. 4- adotar políticas que estejam destinadas a outorgar prioridade aos 

objetivos de qualidade e equidade.  

Este estudo do Banco Mundial visa, entre outras coisas, a aumentar o acesso ao ensino 

superior em países cujas taxas de ingresso ainda estavam muito baixas, categoria em que o Brasil 

claramente se enquadrava. Logo, necessitava de uma forte expansão. Desta forma, os anos 90 

presenciaram um crescimento nas matrículas da rede federal ao mesmo tempo em que houve uma 

redução no investimento em educação superior. Entre 1990 e 2002, as matrículas cresceram 82% na 

rede federal. Por outro lado, houve grande diminuição de investimentos públicos no ensino superior. 

Em 1989, no governo Sarney, eram investidos 0,94% do produto interno bruto (PIB). Em 1992, 

governo Collor, 0,57% do PIB. Houve uma pequena recuperação durante o governo Itamar, chegando 
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a 0,91% do PIB em 1994. No entanto, volta a haver queda nos investimentos durante o governo 

Fernando Henrique Cardoso chegando a 0,64% do PIB em 2002 (PINTO, 2004).  

O ensino superior brasileiro como estruturado hoje é fruto também de um importantíssimo 

marco regulatório dos anos 90, a lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).  Sancionada em 1996, a 

LDB estrutura o ensino nacional em todos os níveis e estabelece as funções de cada ente da 

federação. Em relação ao ensino superior, a LDB estabelece quatro formatos de instituições de Ensino 

Superior: Universidade, Centro Universitário, Faculdades Integradas e Faculdades isoladas. Esta 

diferenciação vem ao encontro das recomendações do Banco Mundial de “proporcionar maior 

diferenciação das instituições”. Outra medida nesse sentido foi uma maior diferenciação dos tipos de 

cursos com a criação, por exemplo, dos cursos sequenciais. Estes são cursos de menor duração para 

quem concluiu o ensino médio, porém não obtiveram sucesso no acesso a um curso de bacharelado 

ou licenciatura normal. 

A diferenciação entre quatro tipos de IES estabeleceu certo status às IES e a busca delas em 

melhorar o status adquirido. Isso se deve ao fato de que cada categoria de IES indica o tipo de 

instituição, de ensino e a relação com pesquisa e extensão que cada IES possui. As faculdades isoladas 

se caracterizam pelo menor porte, pequena variedade de cursos e pelo foco no ensino em detrimento 

da pesquisa e da extensão. As faculdades integradas são semelhantes às isoladas, porém possuem 

maior porte e, frequentemente, mais de um estabelecimento integrado.  

Os centros universitários se caracterizam pela excelência no ensino oferecido, via avaliação 

pelo Ministério da Educação (MEC) e pela alta qualificação do corpo docente.  Este tipo de IES possui 

autonomia administrativa para organizar e extinguir cursos em sua própria sede, não necessitando de 

prévia autorização do MEC. Entretanto, os centros universitários não possuem a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. Devido a estas características, essas IES são frequentemente 

denominadas como “universidades de ensino” enquanto as universidades de fato ficaram conhecidas 

como “universidades de pesquisa” (CUNHA, 2004).  

As IES com status de Universidade possuem como pressuposto a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Outro pré-requisito é que seu corpo docente seja composto de ao menos 

um terço de mestres ou doutores e um terço, não necessariamente o mesmo, deve atuar na 

universidade em tempo integral. Essas condições são necessárias para que as universidades 

mantenham suas funções de grande centro de pesquisa e inovação e referencial cultural da 

sociedade, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade na qual se 

insere, não apenas através da pesquisa como também através da extensão. As universidades também 

possuem autonomia administrativa para a criação e extensão de cursos sem prévio aval do MEC e 

autonomia financeira.    
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A grande diversidade de instituições assim como de cursos vem ao encontro das diretrizes 

traçadas pelo Banco Mundial. Além disso, é importante notar que o ensino superior deve atender a 

uma demanda bastante diversificada. A universalização do ensino não ocorre com todos os estudantes 

frequentando instituições sofisticadas voltadas para a pesquisa como as universidades. Além de ser 

economicamente impossível a criação e manutenção de número suficiente de instituições deste porte, 

os próprios alunos que frequentam o ensino superior não têm todos a intenção de cursar este tipo de 

instituição. A demanda da economia e da sociedade como um todo pelos mais diversos tipos de mão 

de obra e as intenções de cada pessoa ao ingressar no ensino superior fazem com que as IES sejam 

dos mais diversos tipos. Instituições grandes e pequenas, em grandes centros urbanos e pequenas 

cidades do interior, voltadas para a pesquisa ou para o ensino, mais sofisticadas e mais simples. Ou 

seja, a universalização do ensino superior implica na diversificação do mesmo (DIAS, 2003). 

A aplicação da LDB provocou profundas mudanças no ensino superior brasileiro. A busca por 

maior autonomia e status fez com que as faculdades isoladas se unissem para formar universidades ou 

centros universitários. Assim, entre 1994 e 2002, a participação das faculdades isoladas que eram de 

52% no total de IES caiu para 32% (PINTO, 2004). Essa mudança de categoria é importante para as 

universidades privadas não apenas para adquirir a autonomia administrativa, mas principalmente para 

“atestar” a qualidade de ensino da instituição, logo ser mais atrativa para os futuros alunos, 

consumidores de seus serviços. Desta forma, visando à universalização, a LDB proporcionou grande 

expansão do ensino superior no país, em especial na rede privada.  

A proliferação de IES privadas fez com que houvesse um excesso de vagas para a demanda dos 

alunos que teriam condições de arcar com os custos de um curso superior privado. No ano de 2005, 

apenas 63% das vagas oferecidas em todo o sistema de ensino superior do país eram preenchidas. No 

entanto, 95% das vagas no setor público eram preenchidas ao passo que a taxa de ocupação das vagas 

na rede privada era de apenas 57,8%. Com o intuito de ocupar as vagas ociosas na rede privada foram 

criados vários programas que visam a facilitar o acesso e a manutenção de alunos de baixa renda em 

instituições privadas. Em 1999, foi criado, pelo governo federal, o Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES). Este programa financia os estudos do aluno que deverá pagar, com carência e taxas 

subsidiadas, seu curso superior após concluir a graduação. Em 2004, também pelo governo federal, foi 

criado o Programa Universidade para Todos (Prouni). O Prouni oferece bolsas integrais e parciais a 

estudantes de baixa renda que não têm condições de arcar com os custos de mensalidades em IES 

privadas. 

É importante notar que a grande expansão do ensino superior também evidenciou outros 

problemas. A qualidade geral dos cursos diminuiu assim como a dos profissionais que deles derivam. 

As altas taxas de reprovação no exame de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) são 

frequentemente mencionadas como evidência da baixa qualidade do ensino no país. Essa queda na 
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qualidade pode ser atribuída não apenas à grande expansão da rede, mas também pela forma como o 

Estado brasileiro passou a tratar a área de educação. 

Ao seguir as orientações de organismos multilaterais como Banco Mundial e Organização 

Mundial do Comércio (OMC) o Estado brasileiro diminuiu seu potencial de intervenção nos mais 

diversos setores da economia, aí inclusa a educação. A OMC estabelece diretrizes em que a educação 

passa a ser tratada como mais uma mercadoria a ser explorada em nível mundial. Deste modo e em 

conformidade com os pressupostos do estado mínimo neoliberal, o Estado não mais interfere 

diretamente na atividade econômica, mas apenas regula os mecanismos de mercado e atesta a 

qualidade dos produtos ofertados.  

Neste contexto, no lugar da criação de novas universidades públicas, passa a ser central a 

ideia de avaliação da qualidade do ensino ofertado pelas IES privadas. Em 1996, foi criado o Exame 

Nacional de Cursos, mais conhecido como provão. Em 2004, o exame foi reformulado e mudou de 

nome para Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). Este exame integra o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Outro importante instrumento do Sinaes são as 

Comissões Próprias de Avaliação (CPA). Estas comissões são coordenadas pelo MEC e vão às IES no 

intuito de avaliar toda a estrutura que cada instituição oferece a seus alunos para prestarem um 

serviço educacional de qualidade. Cabe ressaltar que todo o sistema de autorização, 

acompanhamento, avaliação, classificação e abertura ou fechamento de cursos superiores no Brasil 

são atribuições sob a responsabilidade do governo federal.  

As diretrizes gerais da educação superior no Brasil não mudaram de forma significativa na 

primeira década do século XXI, ainda que com a entrada de um governo dito de centro-esquerda ao 

executivo federal. Apesar de ocorrer a volta dos aumentos nos investimentos nas universidades 

federais, estes aumentos não foram tão significativos a ponto de fazer com que as universidades 

públicas aumentassem sua participação relativa no todo das matrículas do ensino superior. Além 

disto, os incentivos para a expansão das IES privadas foram mantidos e até ampliados.  

As mudanças mais significativas ocorridas a partir de 2003 foram programas do governo 

federal de caráter pontual que visavam a contribuir para alguns problemas setoriais e específicos do 

ensino superior brasileiro. Alguns desses programas são: a) ampliação do Fies. b) estabelecimento do 

sistema de cotas para facilitar o acesso ao ensino superior de segmentos sociais menos favorecidos, 

por exemplo cotas para negros. c) criação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni) que busca a ampliação das universidades federais. d) 

programa Ciência Sem Fronteiras que visa a estimular o intercâmbio de estudantes brasileiros em 

universidades do exterior e vice-versa. e) Programa Universidade para Todos (Prouni). Criado em 

2004, é um programa que concede bolsas parciais e integrais a estudantes de famílias de baixa renda. 

Uma espécie de versão federal do Programa Bolsa Universitária do Estado de Goiás.  
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A história do ensino superior no Brasil é bastante recente e, ao mesmo tempo, intensa, 

marcada por avanços e retrocessos. A criação tardia de universidades e outros tipos de IES fez com 

que a oferta seja restrita e o acesso ao ensino superior extremamente elitizado. Ao contrário da 

maioria dos países latino-americanos, no Brasil os ensinos público gratuito e privado pago sempre 

coexistiram e ambos dependem do apoio estatal para seu funcionamento. Com todos os percalços, 

em 2012 o número de matrículas no ensino superior brasileiro foi de 7.037.688. Destas, 73% são na 

rede privada, 15,45% na rede federal, 8,88% nas redes estaduais e 2,62% nas redes municipais; como 

se pode inferir da tabela 1. (tabela 1, dados gerais sobre matrículas, censo da educação superior 

2012). 

 

Tabela Tabela Tabela Tabela 1111: : : : Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e a Distância Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e a Distância Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e a Distância Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e a Distância ––––    BrasilBrasilBrasilBrasil    ----    2012201220122012    

 
   Total   Bacharelado   Licenciatura   Tecnólogo  

Não 
Aplicável 

 Total Geral    7.037.688       4.703.693       1.366.559         944.904  22.532  

Pública      1.897.376       1.129.777         604.483         140.935         22.181  

  Federal    1.087.413         692.080         322.178           64.424           8.731  

  Estadual          298.672         250.843           62.318         13.450  

  Municipal        184.680         139.025           31.462           14.193                   -  

Privada      5.140.312       3.573.916         762.076         803.969              351  

Fonte: Censo da Educação Superior. MEC/INEP 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais.  

 

 

3 -     O Ensino Superior em Goiás.O Ensino Superior em Goiás.O Ensino Superior em Goiás.O Ensino Superior em Goiás.    

 A educação superior no Estado de Goiás começa a ganhar corpo a partir dos anos de 1950 

quando, nacionalmente, se inicia mais fortemente a expansão do ensino superior no Brasil. Goiás, nos 

anos de 1950, crescia rapidamente, se tornando grande centro de recebimento de imigrantes de 

outros estados devido à construção de Brasília, da rodovia estruturante Belém-Brasília e da 

implantação de colônias agrícolas no interior do Estado. Este contexto se torna grande fomentador do 

ensino superior. No período entre 1951 e 1959, foram criadas sete faculdades, sendo quatro públicas. 

Três dessas faculdades eram mantidas pelo Estado e uma pela Federação do Comércio do Estado, as 

três particulares tinham como mantenedora a Igreja Católica. Ainda em 1959 foi criada a Universidade 

de Goiaz (BALDINO, 1991). 

Em 1955 havia grande mobilização social incluindo o movimento estudantil, a Maçonaria, 

entre outros da sociedade, em prol da criação de uma universidade federal em Goiás.  A luta pela 
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criação de uma universidade federal ocorria combinada com a luta por um ensino público e gratuito, 

que já ocorria em todo o país. Um dos grandes obstáculos para criação de uma universidade federal 

em Goiás era o lobby da Igreja Católica em prol da criação da Universidade Católica. (RIBEIRO, 1989, 

apud DOURADO, 2001, p. 43). 

A luta travada pela criação das duas universidades em Goiás resultou de dois projetos 

distintos: de um lado a defesa do ensino público e laico, representado pela Maçonaria e, do outro, o 

ensino particular e confessional, em nome da liberdade do ensino, defendido pela Igreja Católica. A 

disputa entre esses dois projetos é expressão e reflexo de duas tendências que ocorria em todo o 

território nacional neste período. Nas palavras de Baldino “a polarização entre Igreja versus Maçonaria 

é expressão de uma luta maior entre ensino público versus ensino privado, laico versus confessional, 

que na época tinha expressão nacional” (BALDINO, 1991). 

Nesse embate, enfim, saiu vitoriosa a Igreja Católica, que teve seu projeto aprovado em 1959. 

A Universidade de Goiás foi criada pelo Decreto presidencial nº 47.042, de 17 de outubro de 1959, 

constituindo-se a partir de um núcleo de sete institutos: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

(1948); Faculdade de Ciências Econômicas (1951), Faculdade de Farmácia e Odontologia (1945), 

Faculdade de Direito (1959), Escola de Enfermagem (1941); Belas Artes e Arquitetura (1952); e de 

Serviço Social (1957). Após a Reforma Universitária de 1968, por meio do Decreto presidencial nº 

68.917, de 19 de julho de 1971, a Universidade de Goiás passou a denominar–se Universidade 

Católica de Goiás. 

No que diz respeito à criação das duas universidades em Goiás, Baldino (1991) sugere ter 

prevalecido um pacto conciliatório, devido ao estreito relacionamento do Presidente Juscelino 

Kubitschek com o Governo de Goiás e, de maneira especial, à sua ligação com a Igreja. Assim, um ano 

depois de criada a Universidade de Goiás o Presidente JK aprovava também o projeto de criação da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Decreto nº 3.834–C, de 14 de dezembro de 1960.  

Criada, enfim, a Universidade Federal de Goiás, em 1960, essa teve como núcleo constitutivo a 

Faculdade de Direito, de Medicina, de Farmácia e Odontologia, a Escola de Engenharia do Brasil 

Central e o Conservatório de Música. A princípio a Faculdade de Farmácia e Odontologia esteve 

agregada à Universidade Católica de Goiás, na época Universidade de Goiás, com a criação da UFG, 

porém, houve um acordo e essa Faculdade passou a integrar a Universidade Federal de Goiás. 

Convém acrescentar que na Lei 3.834–C, artigo 3°, constava que no prazo de três anos dever-se-ia 

criar ou agregar à UFG uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 

Ao final da década de 1960, o ensino superior em Goiás possuía a seguinte estrutura: 

Universidade de Goiás (1959), particular; Universidade Federal (1960), pública; Faculdade de Filosofia 

Bernardo Sayão (1961), particular; Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis (1961), pública; 
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Faculdade de Educação Física do Estado de Goiás (1962), pública; Faculdade de Direito de Anápolis 

(1969), particular (BALDINO, 1991). 

Durante a década de 1970, foi criada a primeira IES municipal do estado, Fundação de Ensino 

Universitário de Rio Verde, no ano de 1973. No ano seguinte mudou de nome para Fundação de 

Ensino Superior de Rio Verde (Fesurv). A Fesurv deixou de ser a única IES municipal apenas na década 

de 1980, com a criação da Faculdade de Filosofia Cora Coralina, na Cidade de Goiás.   

No interior do Estado ainda foram criadas nesta década duas outras IES. Na cidade de 

Anápolis, foi criada a Faculdade de Odontologia João Prudente (1975) e na cidade de Ceres foi criada a 

Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício (1979). Ambas mantidas pela Associação Educativa 

Evangélica, a mesma que, na década anterior, fundou a Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão e a 

Faculdade de Direito, ambas em Anápolis. Também na década de 1970 foi fundada em Goiânia a 

primeira instituição de ensino superior privada com fins lucrativos que foi a Faculdade Anhanguera de 

Ciências Humanas (1973). 

Ao final da década de 1970 o Estado de Goiás contava com 11 IES. Destas, quatro estavam 

situadas na capital, Goiânia, e sete no interior do Estado. Das 11 IES apenas duas eram universidades, 

UFG e UCG. Outro dado interessante a se analisar é que deste total havia quatro instituições gratuitas 

e sete pagas. Isto mostra que em Goiás e no Brasil o debate sobre privatização do ensino superior é 

mal colocado. Ambas as redes de ensino superior sempre andaram juntas. Em alguns períodos uma se 

desenvolveu de forma mais robusta que outra, entretanto sempre houve a preocupação de governos, 

federal e estadual, em aliar o crescimento tanto da rede pública e gratuita quanto da privada paga, 

com ou sem fins lucrativos. 

A década de 1980, apesar da crise financeira enfrentada pelo país, representou uma grande 

expansão do ensino superior em Goiás. A expansão desse período também representou uma 

interiorização do ensino superior no Estado de Goiás. Dourado (1997) trabalha esse período e sintetiza 

o movimento da educação superior em Goiás, quando afirmava que: 

 

É possível depreender que, em Goiás, a década de 1980 foi palco de expressiva 

expansão do Ensino Superior destacando, nesse contexto, a implementação da 

interiorização de Instituições Isoladas de Ensino Superior em todo o Estado. 

Articulado ao discurso de desenvolvimento regional, apregoou-se a necessidade de 

expansão do ensino superior a partir de iniciativas voltadas para a interiorização de 

cursos, criação de faculdades e outra modalidades direta ou indiretamente 

vinculadas no poder público estadual ou municipal. (DOURADO, 1997, p. 81) 
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O governo Henrique Santillo (1987-1991) não representou um período de ações voltadas ao 

Ensino Superior, foi um período de contenção da expansão, com foco para a interiorização, visando a 

acompanhar e a favorecer o desenvolvimento regionalizado. No entanto, a opção pela interiorização 

já havia sido prioridade do governo anterior de Íris Rezende Machado (1983-1987). Fato significativo, 

no período do governo Henrique Santillo, refere-se ao Decreto Estadual n° 3355/90, quando o 

governo instituiu a Fundação Universidade Estadual de Anápolis - UNIANA. 

A expansão do ensino superior amparado pela necessidade de desenvolvimento regional faz 

parte de um discurso bem articulado do governo do Estado. Desta forma, sinaliza preocupações 

quanto à manutenção, à consolidação e à qualidade dos cursos oferecidos, bem como as reais 

possibilidades de recursos financeiros para manutenção das IES e até, as reais possibilidades 

financeiras dos jovens de permanecerem nas referidas IES privadas. Essa questão foi, com certeza, 

sendo agravada no decorrer da década de 1990. 

Entre o final da década de 1980 até o ano de 1996, manteve-se o número de 32 IES no Estado 

de Goiás. A década de 1990 irá sinalizar que, após a promulgação da LDB, o Brasil e, 

consequentemente, o Estado de Goiás, inseriram-se na política de expansão do ensino superior. 

Observa-se que as IES foram criadas nos municípios com maior potencial de crescimento econômico, 

ou seja, Anápolis, Catalão, Mineiros, Jataí, Goiatuba e Rio Verde. 

    

3.1.     A DécadaA DécadaA DécadaA Década    de 1990: Expansão do Ensino Superior Privadode 1990: Expansão do Ensino Superior Privadode 1990: Expansão do Ensino Superior Privadode 1990: Expansão do Ensino Superior Privado    em Goiásem Goiásem Goiásem Goiás    

O Estado de Goiás, nas últimas décadas, tem experimentado um processo constante de 

crescimento e de desenvolvimento, especialmente a partir da década de 1960, tendo como destaque 

o governo Mauro Borges.  A partir desse momento, a economia goiana tem, frequentemente, crescido 

acima da média nacional e, “tem sido estável, inclusive em períodos de crise verificadas na economia 

brasileira” (TANNÚS JR., 2004).  

No que concerne ao ensino superior, durante a década de 1990, Goiás percebeu um aumento 

de novos cursos e a abertura de novas vagas nas IES que já existiam, tanto na capital quanto no 

interior. Cabe ainda ressaltar a continuidade da expansão das instituições isoladas privadas com fins 

lucrativos que receberam estímulos da LDB e do decreto 2.307/97 que normatizaram a organização 

das IES e dos tipos de cursos ofertados. 

A expansão interiorizada do ensino superior em Goiás ganha força no início dos anos de 1990 

com a criação, por parte do governo estadual, de 5 faculdades de Educação, Ciências e Letras 

localizadas nas cidades de Goianésia, Iporá, Itapuranga, Morrinhos e Quirinópolis. Por parte dos 

governos municipais foram criados os cursos de Administração e Pedagogia na Fundação de Ensino 

Superior de Itumbiara assim como os cursos de Administração e Pedagogia na Fundação Educacional 

de Luziânia.  
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Em 1999, assume o governo do Estado, Marconi Perillo. Com discurso de renovação e 

modernização do Estado, este governo adotou estratégias que buscavam o crescimento econômico 

juntamente com a diversificação e modernização da economia. Foi elaborado o primeiro Plano 

Plurianual da história de Goiás, chamado “PPA 2000/2003 Goiás Século XXI” e, posteriormente, o 

segundo plano chamado “PPA 2004/2007 Goiás Século XXI – Avança Mais”. 

Como exposto anteriormente, a expansão do ensino superior no Brasil, nos anos 1990 ocorreu 

de acordo com uma política educacional privatista em que o Estado procurou se afastar do 

financiamento deste nível de ensino. No entanto, é preciso analisar que em Goiás, num primeiro 

momento, o governo estadual parece caminhar em um caminho diferente do governo federal, pois, 

ainda em 1999, foi criada a Universidade Estadual de Goiás.   

Por outro lado, outra importante iniciativa do Governo do estado de Goiás em relação ao 

ensino superior visa ao estímulo do mercado de ensino superior privado, esta iniciativa é o Programa 

Bolsa Universitária. O Programa Bolsa Universitária beneficia o aumento da rede privada de ensino 

superior pois transfere recursos públicos para as instituições privadas através da concessão de bolsas 

de estudo para alunos de baixa renda. 

Com relação à Universidade Estadual de Goiás, é importante ressaltar que esta foi criada 

incorporando-se as várias instituições de ensino superior isoladas estaduais espalhadas pelo interior 

do estado. Deste modo, pode-se dizer que o embrião da UEG s encontra no governo Mauro Borges 

devido à criação da Escola Superior de Educação Física de Goiás (ESEFEGO) e a faculdade de Ciências 

Econômicas de Anápolis (FACEA). No começo dos anos de 1990 o governador Henrique Santillo 

transformou a FACEA em UNIANA. Esta, junto com a ESEFEGO e as outras IES estaduais do interior 

foram condensadas em uma grande universidade Multicampi, a UEG. 

A partir dos anos 1990, com as diretrizes de organismos internacionais multilaterais, da 

expansão dos ideais neoliberais e da lei de Diretrizes e Bases da educação, muitas ações foram 

implementadas para a expansão do ensino superior privado no Brasil. Uma das ações do governo do 

Estado de Goiás, consideradas hoje de maior relevância para o ensino superior refere-se ao objeto 

deste estudo, o Programa Bolsa Universitária.  
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4 - O Programa Bolsa Universitária.O Programa Bolsa Universitária.O Programa Bolsa Universitária.O Programa Bolsa Universitária.    

4.1.     Aspectos Aspectos Aspectos Aspectos Gerais do Programa Bolsa Universitária.Gerais do Programa Bolsa Universitária.Gerais do Programa Bolsa Universitária.Gerais do Programa Bolsa Universitária.    

 O Programa Bolsa Universitária do governo do Estado de Goiás é um programa que visa a 

possibilitar o acesso e conclusão do ensino superior pela porção mais carente da população de Goiás. 

Outros objetivos estabelecidos no Decreto nº 8.039/13 do governo estadual que regulamenta o PBU 

são:  

• auxiliar na formação de profissionais que possam colaborar para o pleno desenvolvimento do Estado de 

Goiás;  

• incentivar jovens e adultos a continuarem ou retornarem aos estudos;  

• reduzir o índice de evasão nas Instituições de Ensino Superior no Estado de Goiás;  

• ampliar o número de profissionais com formação superior, de modo a propiciar a melhoria da 

qualidade de vida e a valorização do mercado de trabalho em Goiás.  

 

O PBU consiste na concessão de bolsas universitárias para pessoas cuja renda familiar bruta 

não ultrapasse os 6 salários mínimos. São reservados 5% das bolsas às pessoas com deficiência. O 

programa foi criado no ano de 1999 e passou por diversas modificações ao longo dos anos. 

 Até o ano de 2011, o valor da bolsa era o mesmo para todos os beneficiários. A partir do ano 

de 2011, os valores das bolsas podem variar, sendo bolsas parciais ou integrais. As bolsas parciais 

variam em relação ao custo da mensalidade do curso em que o aluno está matriculado e em relação 

ao desempenho acadêmico de cada aluno. As bolsas integrais representam todo o custo da 

mensalidade do curso. Para adquirir este tipo de bolsa o critério socioeconômico utilizado é de renda 

familiar bruta de até 3 salários mínimos. Para a manutenção da bolsa integral é necessário que o 

beneficiário obtenha desempenho acadêmico de, no mínimo, 80%. As bolsas parciais variam de 

acordo com o desempenho de cada aluno. Bolsa de até R$500,00 para o aluno que tenha 

desempenho de, ao menos, 85%; bolsa de até R$400,00 para o aluno que possuir desempenho 

acadêmico entre 70% e 84%; bolsa de até R$300,00 ao aluno que obtiver desempenho acadêmico 

entre o mínimo exigido pela IES para aprovação e 69%. 

 As bolsas concedidas têm validade de um semestre letivo e são renovadas todos os semestres 

sob a condição de que o aluno mantenha todos os pré-requisitos necessários para a concessão da 

bolsa.  O aluno beneficiário pode ser reprovado em, no máximo, uma disciplina por semestre para 

manter o benefício.  
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 A concessão de bolsas exige ainda, do beneficiário, a prestação de contrapartida em 

atividades que agreguem valor e conhecimento à formação acadêmica de cada aluno ou atuação em 

projetos de pesquisa. Ou ainda, tem-se a opção da prestação de serviços comunitários em entidades 

sem fins lucrativos credenciadas na Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), entidade que 

administra o programa. Cabe ressaltar que os serviços comunitários possuem carga horária compatível 

com o curso em que o aluno está matriculado. Outras opções de contrapartida que o aluno pode 

realizar para receber a bolsa são projetos de pesquisa em sua área de formação ou a doação de 

sangue em instituições cadastradas pela OVG. Essa última opção vem aumentando muito os estoques 

de sangue dos bancos de sangue do Estado. Apenas em 2013 ocorreram 36.511 doações de sangue 

apenas de beneficiários ou pessoas indicadas por beneficiários, em Goiás.  

 Os recursos financeiros utilizados no PBU são oriundos do fundo Protege. O Protege é um 

fundo do governo estadual destinado ao combate à pobreza e à erradicação da miséria no Estado de 

Goiás. Este fundo é administrado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Os recursos do 

Protege são provenientes de:  

• Valores arrecadados dos contribuintes goianos em virtude de fruição de benefício fiscal condicionado 

(5%); 

•  Receitas oriundas do adicional de até 2% na alíquota de ICMS sobre produtos e serviços supérfluos nos 

termos do art. 82, § 1º, do Ato das Disposições Transitórias – ADCT;  

• Doação;  

• Exploração de serviço de loteria e congênere; valores destinados à Bolsa Garantia/Fomentar;  

• Transferências à conta do orçamento do Estado; transferências de fundos especiais; 1% Crédito 

especial de investimento.  

 

O objetivo de possibilitar o acesso ao ensino superior à população mais carente integra o objetivo 

maior de democratizar o acesso a este tipo de ensino tão importante à melhora da qualidade de vida 

da pessoa. No entanto, para democratizar de fato o ensino superior, é de suma importância que o 

programa alcance todas as regiões do Estado. Em concordância com este pressuposto, o PBU possui 

credenciamento com 70 instituições de ensino superior privado de Goiás que atendem aos critérios 

estabelecidos pela lei nº 11405/2011, independente de sua localização, e contempla estudantes de 

228 municípios e vários povoados do Estado.  

As três cidades que mais tiveram alunos beneficiados entre os anos de 2011 e 2014 foram: 

Goiânia com 33.063 bolsas, Aparecida de Goiânia com 11.888 bolsas e Anápolis com 4.681 bolsas. Esta 
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quantidade de bolsas corresponde ao fato de estas também serem as cidades com maior população 

no Estado de Goiás.  

A Região Metropolitana de Goiânia, que concentra a maior parte da população do Estado, 

recebe a maior parte das bolsas. A região que pode ser considerada menos privilegiada é a do Entorno 

do Distrito Federal que, embora contenha parte significativa da população do Estado, representa 

apenas 3,52% das bolsas, como pode-se verificar no gráfico abaixo. 

Ainda em relação ao número de bolsas por região de planejamento, é importante ressaltar 

que a população não é o único fator que influencia na distribuição das bolsas. Outro fator importante 

é a localização da oferta de vagas no Estado. A Região Metropolitana de Goiânia concentra a maior 

parte das vagas em cursos de graduação presenciais em Instituições de Ensino Superior Privadas do 

Estado. Segundo o censo da Educação Superior do INEP, 78.927 das matrículas em cursos de 

graduação presencial na rede privada, em 2012, foram feitas apenas na capital, o que representa 58% 

do total. No interior, foram realizadas 56.653 matrículas ou 42% do total. Outra cidade de histórico 

universitário no Estado de Goiás é Anápolis. Este é fator determinante para que a região do Centro 

Goiano, cuja principal cidade é Anápolis, seja a segunda região com o maior número de bolsas. 

    

    

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1111: : : : Bolsistas por Região Bolsistas por Região Bolsistas por Região Bolsistas por Região ----    2013/22013/22013/22013/2    

 

Fonte: OVG 
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              Importante dado para analisar o Programa Bolsa Universitária é a distribuição das 

bolsas por faixa etária dos beneficiários. Na medida em que dois dos principais objetivos do programa 

são ampliar o número de profissionais com ensino superior no Estado e incentivar jovens e adultos a 

continuarem ou retornarem aos estudos, é importante que pessoas de todas as faixas etárias sejam 

beneficiadas. O gráfico abaixo demonstra a distribuição de bolsas por faixa etária dos beneficiários em 

2011. 

 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 2222: : : : Bolsistas por faixa etária 2011Bolsistas por faixa etária 2011Bolsistas por faixa etária 2011Bolsistas por faixa etária 2011    

 
Fonte: OVG  

Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 

  

O primeiro dado a ser observado no gráfico é que há bolsistas nas mais diversas faixas etárias. 

As faixas etárias que mais possuem beneficiários do PBU são entre 20 e 25 anos, com 34,60% de 

participação; entre 25 e 30 anos, com 31,95%; entre 30 e 35 anos com 16,95%. Importante notar que 

65% dos beneficiários não estão na faixa etária considerada adequada para se cursar o ensino superior 

que é de 18 a 24 anos. Isto representa o atraso histórico na formação superior em Goiás e explica 

porque há um baixo percentual de jovens no ensino superior. Logo, se pode notar a contribuição do 

PBU com uma demanda reprimida de pessoas que gostariam de ter cursado um curso superior na 

idade adequada, mas que por diversos fatores econômicos e sociais só tiveram esta possibilidade 

através do programa. O gráfico abaixo representa os bolsistas por faixa etária no ano de 2014.  
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 3333: : : : Bolsistas por faixa etária 2014Bolsistas por faixa etária 2014Bolsistas por faixa etária 2014Bolsistas por faixa etária 2014    

 

Fonte: OVG 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 

  

A comparação entre os dois gráficos demonstra algumas mudanças em relação aos bolsistas 

de 2011 e 2014. A faixa etária entre 18 e 20 anos que representava apenas 0,03% dos bolsistas em 

2011 passa a representar 18,63% dos bolsistas em 2014. Ao mesmo tempo, os bolsistas entre 18 e 25 

anos que em 2011 representavam 34,63%, em 2014 já representam 61,17%. Isto demonstra que ao 

longo dos anos o número de pessoas com idade acima de 25 anos, considerada acima da ideal para 

cursar o ensino superior, que não tiveram oportunidade de cursar o ensino superior vem diminuindo. 

Ao mesmo tempo, as pessoas na idade ideal para estarem no ensino superior vêm aumentando sua 

participação, colaborando para a melhora nos patamares do ensino superior no Estado. 

 A partir do ano de 2011 o número de bolsas ofertadas pela OVG e o governo do Estado de 

Goiás vem aumentando gradativamente. Em 2011, havia 13.980 bolsas ativas enquanto que no ano de 

2014 esse número foi de 25.239 bolsas. Isto representa um aumento de 80,53% no número de bolsas 

e demonstra a importância que o PBU tem na atual administração estadual. 
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 4444: : : : Quantidade de BolsasQuantidade de BolsasQuantidade de BolsasQuantidade de Bolsas    

   

Fonte: OVG 
 Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 

  

O próximo gráfico mostra os valores investidos por ano pelo governo estadual a partir de 

2011. Assim como o número de bolsas os investimentos governamentais no programa também vêm 

aumentando substancialmente. Em 2011 foram investidos R$ 30 milhões. Já em 2013 esse valor foi 

mais que o dobro do verificado em 2011, chegando à cifra de R$64,5 milhões. No ano de 2014 estão 

sendo repassados mensalmente às IES R$8.8 milhões, este valor representa um aumento de cerca de 

194% nos investimentos no programa entre os anos de 2011 e 2014. O valor para o ano de 2014  é 

apenas uma estimativa de quanto será investido durante todo o ano baseado nos investimentos 

mensais percebidos até o momento. Vale ressaltar que no segundo semestre estes valores devem se 

alterar devido à possibilidade ou não de renovação das bolsas, feita semestralmente, e à inclusão de 

novas bolsas por parte de novos alunos que se adequarem ao PBU. Além disso, é importante salientar 

que houve alterações nas regras do programa. Após a implementação da meritocracia, que aumenta o 

valor da bolsa dependendo do desempenho acadêmico do aluno, as bolsas puderam aumentar seu 

valor até chegar às bolsas integrais, que antes não existiam. Até o ano de 2011 as bolsas se limitavam 

ao valor de R$250,00. Desta forma, aumentou o custo médio por bolsa do programa. São estas 

alterações que fizeram com que o aumento no investimento fosse proporcionalmente maior que o 

aumento no número de bolsas concedidas.    
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 5555: : : : InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento    por Anopor Anopor Anopor Ano    

 

Fonte: OVG 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais 
*Estimativa de investimento para todo o ano. 
 
 
 
 

4.2.     O Ensino Superior em Goiás sob a Influência do Programa Bolsa Universitária.O Ensino Superior em Goiás sob a Influência do Programa Bolsa Universitária.O Ensino Superior em Goiás sob a Influência do Programa Bolsa Universitária.O Ensino Superior em Goiás sob a Influência do Programa Bolsa Universitária.    

 O gráfico 5 representa a evolução do número de matrículas no Estado de Goiás nas duas 

últimas décadas. O grande aumento no número de matriculas em cursos presenciais ocorre 

principalmente nos anos subsequentes à criação do PBU, entre 1999 e 2003. Este fato demonstra 

forte evidência de que o programa vem atingindo um de seus objetivos que é o de aumentar o acesso 

e a quantidade de pessoas com ensino superior no Estado. 

    
Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 6666: : : : Evolução do Número de Matrículas nos Cursos Presenciais em Goiás Evolução do Número de Matrículas nos Cursos Presenciais em Goiás Evolução do Número de Matrículas nos Cursos Presenciais em Goiás Evolução do Número de Matrículas nos Cursos Presenciais em Goiás ----    1991 a 20121991 a 20121991 a 20121991 a 2012    

 

Fonte: MEC/INEP 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
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 Outro importante dado para perceber a influência do PBU na estrutura do ensino superior do 

Estado é analisar a abertura de cursos presenciais. Conforme gráfico abaixo, o número de cursos 

presenciais aumentou significativamente nos anos posteriores à implementação do PBU, em 

consonância com o aumento no número de matrículas.  

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 7777: : : : Estado de Goiás Estado de Goiás Estado de Goiás Estado de Goiás ----    Quantidade de Cursos Presenciais Quantidade de Cursos Presenciais Quantidade de Cursos Presenciais Quantidade de Cursos Presenciais ----    1991 a 20121991 a 20121991 a 20121991 a 2012    

 

Fonte: MEC/INEP 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 

 

  Vale a pena ressaltar que há um crescimento significativo tanto de matrículas quanto 

de cursos presenciais entre os anos de 1999 até o ano de 2009. No entanto começa a haver uma 

pequena queda nestes dois quesitos a partir do ano de 2010. Essa leve diminuição se deve, 

principalmente, à ascensão dos cursos à distância. Esta nova modalidade de ensino vem, ao mesmo 

tempo, evoluindo em seus métodos para propiciar uma melhor qualidade no ensino e obtendo uma 

maior aceitação de alunos e empresários quanto aos benefícios deste tipo de ensino.  

 O Programa Bolsa Universitária representa um grande fomento ao ensino superior presencial 

privado no estado de Goiás. Reflexo deste fomento é a grande quantidade de Instituições de Ensino 

Superior Privadas no Estado de Goiás. Se ao final dos anos de 1960 o Estado possuía apenas 6 IES, 

sendo que a metade delas era constituídas por IES pública, no ano de 2012, havia 81 IES no estado. 

Dessa quantidade 90% são instituições privadas. 

 Ainda em relação à quantidade de IES por categoria administrativa vale ressaltar a 

participação das diferentes esferas públicas na formação de IES. Em quantidade de instituições, o 

governo federal possui 4% das IES em Goiás, os diversos governos municipais possuem 5% das IES. 

Aqui cabe ressaltar a participação do município de Rio Verde que criou a primeira IES municipal, a 
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Fesurv. O governo estadual representa apenas 1% dessas instituições. No entanto isso se deve ao fato 

de que, quando da criação da Universidade Estadual de Goiás (UEG), todas as diversas IES estaduais 

foram unificadas para constituir a UEG. Nota-se assim que a quantidade de IES não corresponde à 

participação no número de matrículas, pois o tipo de IES, se Universidade, Centro Universitário ou 

faculdades isoladas, interfere na oferta de vagas e quantidade de matrículas de cada categoria 

administrativa.   

Em 1999, ano em que foi criada a UEG, o quadro era bastante diferente. O número de IES 

estaduais era de 13, sendo uma na capital e 12 no interior. Desta forma, as IES estaduais 

representavam 31% de todas as IES em Goiás, conforme gráfico a seguir. Neste período o número 

total de IES em Goiás era de 42. Em 2012 esse número quase dobrou e já atingia 81 IES. Nota-se que a 

maior parte do aumento de IES ocorreu na rede privada. Em 1999, havia 21 IES privadas. Já em 2012 

havia 73 IES privadas. Esse grande aumento foi muito influenciado pelo PBU, uma vez que garante às 

IES privadas o pagamento em dia de mensalidades e diminui substancialmente a evasão escolar nessas 

instituições.  Assim, a participação da rede privada no total de IES do Estado que era de 50% passou a 

90% em 2012. 

    
Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 8888: : : : Quantidade de IES por Categoria Administrativa Quantidade de IES por Categoria Administrativa Quantidade de IES por Categoria Administrativa Quantidade de IES por Categoria Administrativa ––––    GoiásGoiásGoiásGoiás    

 
Fonte: MEC/INEP 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
 

 

A grande quantidade de IES privada no Estado de Goiás significa também uma grande 

quantidade de cursos e de matrículas na rede privada. No entanto, essa grande participação não 

ocorre na mesma proporção quando se analisa os cursos e as matrículas ofertadas por cada categoria 

administrativa. Isto ocorre pois as redes públicas federal e estadual priorizam o modelo de 
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universidades. Uma universidade oferece vários cursos e possui uma oferta de matrículas muito 

superior a uma faculdade isolada, por exemplo. Assim, se a rede privada representa 90% no número 

de instituições, o número de cursos ofertados pela rede privada representa “apenas” 55% do total de 

cursos superiores em Goiás. 

    
GráficoGráficoGráficoGráfico    9999: : : : Número de Cursos Presenciais por CNúmero de Cursos Presenciais por CNúmero de Cursos Presenciais por CNúmero de Cursos Presenciais por Categoria Administrativa ategoria Administrativa ategoria Administrativa ategoria Administrativa ----    2012201220122012    

 

Fonte: MEC/INEP 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 

 

Como verificado acima, há uma grande diferença entre a participação da rede privada na 

quantidade de Instituições (90%) e no número de cursos presenciais ofertados (55%). Quando se 

analisa a quantidade de matrículas por categoria administrativa percebe-se que a participação da rede 

privada é intermediária, respondendo por 74% do total, ver gráfico abaixo. Essa participação é maior 

que a dos cursos ofertados, pois o caráter comercial da instituição privada faz com que haja uma 

maior preocupação com o ganho de escala para economia nos custos de manutenção da instituição. 

Portanto, cada curso e cada turma de determinada disciplina tendem a possuir uma quantidade maior 

de alunos na rede privada que na rede pública. Este, inclusive, é um dos aspectos apontados para 

justificar a melhor qualidade do ensino nas instituições públicas que nas particulares, no Brasil.  

 

TabelaTabelaTabelaTabela    2222: : : : Relação Matrículas dos Cursos de Graduação Presenciais/Função Docente em Exercício, Relação Matrículas dos Cursos de Graduação Presenciais/Função Docente em Exercício, Relação Matrículas dos Cursos de Graduação Presenciais/Função Docente em Exercício, Relação Matrículas dos Cursos de Graduação Presenciais/Função Docente em Exercício, 
por Organização Acadêmica por Organização Acadêmica por Organização Acadêmica por Organização Acadêmica ----    2012201220122012    

Goiás 15,1 

   Pública 8,9 

                                              Federal 7,9 

                                              Estadual 8,3 

                                              Municipal 15,7 

   Privada 21,5 

Fonte: MEC/INEP. 
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GráficoGráficoGráficoGráfico    10101010: : : : Estado de Goiás Estado de Goiás Estado de Goiás Estado de Goiás ----    Número Total de Matrículas por Categoria Administrativa Número Total de Matrículas por Categoria Administrativa Número Total de Matrículas por Categoria Administrativa Número Total de Matrículas por Categoria Administrativa ----    2012201220122012    

 

Fonte: MEC/INEP 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 

 

Ainda em relação à estrutura do ensino superior em Goiás, é notável a expansão do número 

de cursos presenciais tanto na capital como no interior. Este fato é fortemente influenciado pelo PBU 

e está de acordo com um dos objetivos do programa que é o de democratizar e universalizar o ensino 

superior no Estado. No gráfico abaixo pode-se notar o grande número de cursos no interior do Estado, 

especialmente nas redes privada, estadual e municipal.  

    
    
GráficoGráficoGráficoGráfico    11111111: : : : Estado de Goiás Estado de Goiás Estado de Goiás Estado de Goiás ----    Número de Cursos de Graduação PreNúmero de Cursos de Graduação PreNúmero de Cursos de Graduação PreNúmero de Cursos de Graduação Presenciais por Categoria Administrativa senciais por Categoria Administrativa senciais por Categoria Administrativa senciais por Categoria Administrativa 

e Localização e Localização e Localização e Localização ----    2012201220122012    

  
Fonte: MEC/INEP 

Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
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Observar as mudanças na estrutura do ensino superior em Goiás após a criação do PBU é de 

extrema relevância para se observar os impactos do programa. Entretanto, outro aspecto importante 

a ser analisado sobre a eficácia da bolsa é o impacto que esta exerce

que a recebem. Este é o próximo passo deste estudo.

 

5 -     Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa SocioeconômicaSocioeconômicaSocioeconômicaSocioeconômica

 O Programa Bolsa Universitária tem como um de seus principais objetivos contribuir para a 

melhora na qualidade de vida e ascensão social de seus beneficiários. A melhor maneira de analisar os 

impactos de tal programa na vida dos beneficiados é ouvi

versão sobre os impactos que a bolsa universitária causou em su

realizada pelo Centro de Pesquisas Econômicas e Mercadológicas da Faculdade Alves Faria (ALFA) 

entrevistas, via telefone, com 534 beneficiários do Programa Bolsa Universitária que já concluíram o 

curso superior. Além disso, estão sendo feitas entrevistas, no momento do cadastro da pessoa no 

programa, com todos os beneficiários para que se possa analisar a situação socioeconômica de cada 

aluno. Abaixo seguem os resultados d

Entre os entrevistados 54% 

percentual de participação de cada sexo nas matrículas no ensino superior em Goiás de acordo com o 

censo da educação superior do MEC em 2012, em que 57,36% das matrículas são de estudantes 

femininos e 42,64% são homens.

O gráfico a seguir mostra que 

realização do recebimento da bolsa

outros 3% eram divorciados.  

Fonte: OVG – 2013 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais
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Observar as mudanças na estrutura do ensino superior em Goiás após a criação do PBU é de 

extrema relevância para se observar os impactos do programa. Entretanto, outro aspecto importante 

a ser analisado sobre a eficácia da bolsa é o impacto que esta exerce sobre 

que a recebem. Este é o próximo passo deste estudo. 

SocioeconômicaSocioeconômicaSocioeconômicaSocioeconômica    com com com com BeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiários    do Programa Bolsa Universitáriado Programa Bolsa Universitáriado Programa Bolsa Universitáriado Programa Bolsa Universitária

O Programa Bolsa Universitária tem como um de seus principais objetivos contribuir para a 

ora na qualidade de vida e ascensão social de seus beneficiários. A melhor maneira de analisar os 

impactos de tal programa na vida dos beneficiados é ouvi-los para que os mesmos possam dar sua 

versão sobre os impactos que a bolsa universitária causou em suas próprias vidas. Para tanto, foi 

realizada pelo Centro de Pesquisas Econômicas e Mercadológicas da Faculdade Alves Faria (ALFA) 

entrevistas, via telefone, com 534 beneficiários do Programa Bolsa Universitária que já concluíram o 

estão sendo feitas entrevistas, no momento do cadastro da pessoa no 

programa, com todos os beneficiários para que se possa analisar a situação socioeconômica de cada 

Abaixo seguem os resultados de ambas as pesquisas:  

Entre os entrevistados 54% são mulheres e 46% são homens. Estes números se aproximam do 

percentual de participação de cada sexo nas matrículas no ensino superior em Goiás de acordo com o 

censo da educação superior do MEC em 2012, em que 57,36% das matrículas são de estudantes 

nos e 42,64% são homens. 

O gráfico a seguir mostra que grande maioria dos bolsistas, 73%, estava 

realização do recebimento da bolsa. 20% estavam casados, 2% se encontravam em união estável e 
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Observar as mudanças na estrutura do ensino superior em Goiás após a criação do PBU é de 

extrema relevância para se observar os impactos do programa. Entretanto, outro aspecto importante 

sobre a vida dos beneficiários 

do Programa Bolsa Universitáriado Programa Bolsa Universitáriado Programa Bolsa Universitáriado Programa Bolsa Universitária....    

O Programa Bolsa Universitária tem como um de seus principais objetivos contribuir para a 

ora na qualidade de vida e ascensão social de seus beneficiários. A melhor maneira de analisar os 

los para que os mesmos possam dar sua 

as próprias vidas. Para tanto, foi 

realizada pelo Centro de Pesquisas Econômicas e Mercadológicas da Faculdade Alves Faria (ALFA) 

entrevistas, via telefone, com 534 beneficiários do Programa Bolsa Universitária que já concluíram o 

estão sendo feitas entrevistas, no momento do cadastro da pessoa no 

programa, com todos os beneficiários para que se possa analisar a situação socioeconômica de cada 

são mulheres e 46% são homens. Estes números se aproximam do 

percentual de participação de cada sexo nas matrículas no ensino superior em Goiás de acordo com o 

censo da educação superior do MEC em 2012, em que 57,36% das matrículas são de estudantes 

%, estava solteira quando da 

se encontravam em união estável e 

 

Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
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Embora haja predominância 

variação na faixa etária dos mesmos

acima dos 50 anos. O grupo entre 21 e 25 anos foi o pr

segundo grupo predominante foi o que continha pessoas na faixa etária 

metade, 64% dos bolsistas, estava na faixa etária entre 

expansão do ensino superior no 

que frequentam a graduação se encontram

anos). 

Fonte: OVG – 2013 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais

 

O resultado obtido pela pergunta sobre a crença dos beneficiários demonstra o caráter

do programa. Entre os entrevistados, 51% são católicos e 41% evangélicos

Estado de Goiás. Em seguida aparecem os espíritas com 5

Fonte: OVG – 2013 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ 

17%

10%

41%

Embora haja predominância de jovens entre os bolsistas é interessante notar a grande 

a faixa etária dos mesmos. Foram entrevistadas pessoas desde os 16 anos de idade até 

O grupo entre 21 e 25 anos foi o predominante com participação de 38

segundo grupo predominante foi o que continha pessoas na faixa etária entre 16 e 2

, estava na faixa etária entre 16 e 25 anos. Este fato mostra

expansão do ensino superior no Estado, o déficit deste nível de ensino vem diminuindo e os aluno

que frequentam a graduação se encontram, cada vez mais, na faixa etária de
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O resultado obtido pela pergunta sobre a crença dos beneficiários demonstra o caráter

. Entre os entrevistados, 51% são católicos e 41% evangélicos, as principais religiões no 

ida aparecem os espíritas com 5%.  
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é interessante notar a grande 

entrevistadas pessoas desde os 16 anos de idade até 

edominante com participação de 38%. O 

entre 16 e 20 anos. Mais da 

anos. Este fato mostra que, com a 

, o déficit deste nível de ensino vem diminuindo e os alunos 

na faixa etária desejável (entre 18 e 24 
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O resultado obtido pela pergunta sobre a crença dos beneficiários demonstra o caráter laico 
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A variável sobre o turno em que o aluno concluiu o ensino médio é importante indício sobre 

se a história escolar da pessoa seguiu os padrões desejáveis. Embora a maior parte dos 

cursado o ensino médio no turno matutino, 56

no período noturno, 37%. O ensino médio noturno indica a necessidade do aluno em exercer 

atividade profissional enquanto estuda, fato que, especialmente no ensino médio, po

prejudicar seu rendimento escolar.

GráficoGráficoGráficoGráfico

Fonte: OVG – 2013 
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A partir deste momento, 

egressos do Programa Bolsa Universitária. 

beneficiado havia se formado quando da realização da pesquisa. 

Quando você concluiu a 
Graduação? 1 ano

122 

Fonte: CEPEM ALFA – 2013 
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A variável sobre o turno em que o aluno concluiu o ensino médio é importante indício sobre 

se a história escolar da pessoa seguiu os padrões desejáveis. Embora a maior parte dos 

sino médio no turno matutino, 56%, um percentual considerável cursou o ens

%. O ensino médio noturno indica a necessidade do aluno em exercer 

atividade profissional enquanto estuda, fato que, especialmente no ensino médio, po

prejudicar seu rendimento escolar. 
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A partir deste momento, será apresentada a pesquisa realizada pelas Faculdades ALFA com os 

egressos do Programa Bolsa Universitária. A pergunta abaixo se refere a quanto tempo fazia que o 

beneficiado havia se formado quando da realização da pesquisa.  
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A variável sobre o turno em que o aluno concluiu o ensino médio é importante indício sobre 

se a história escolar da pessoa seguiu os padrões desejáveis. Embora a maior parte dos bolsistas tenha 

%, um percentual considerável cursou o ensino médio 

%. O ensino médio noturno indica a necessidade do aluno em exercer 

atividade profissional enquanto estuda, fato que, especialmente no ensino médio, pode vir a 

 

Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Segplan/ Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
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O gráfico abaixo demonstra a diversidade da amostra realizada na pesquisa. Foram 

entrevistados beneficiários desde o ano 2002 até o ano 2011. 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 
Em qual ano você 
conseguiu a bolsa 
Universitária (OVG)? 2002 

7 

Fonte: CEPEM ALFA – 2013 

 

 

O gráfico abaixo representa a opinião que cada entrevistado tem sobre a importância do 

programa bolsa universitária em sua formação acadêmica. Por ser um programa cujo benefício tem 

ligação direta com a pessoa e a mensalidade de seu curso superior, ficam d

de interpretação sobre o mesmo. Por isso, 

importante ou importante em sua formação acadêmica. 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 18181818
Em sua opinião qual a importância 
da bolsa universitária na sua 
formação Acadêmica? 

Fonte: CEPEM ALFA – 2013 

Importante

9%

O gráfico abaixo demonstra a diversidade da amostra realizada na pesquisa. Foram 

entrevistados beneficiários desde o ano 2002 até o ano 2011.  
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O gráfico abaixo representa a opinião que cada entrevistado tem sobre a importância do 

programa bolsa universitária em sua formação acadêmica. Por ser um programa cujo benefício tem 

ligação direta com a pessoa e a mensalidade de seu curso superior, ficam diminuídas as possibilidades 

de interpretação sobre o mesmo. Por isso, nota-se que nada menos que 98% o consideram muito 

importante ou importante em sua formação acadêmica.  
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O gráfico abaixo demonstra a diversidade da amostra realizada na pesquisa. Foram 

 2010 2011 Total  

142 157 534 

 

O gráfico abaixo representa a opinião que cada entrevistado tem sobre a importância do 

programa bolsa universitária em sua formação acadêmica. Por ser um programa cujo benefício tem 

iminuídas as possibilidades 

que nada menos que 98% o consideram muito 

: Importância da Bolsa OVG na Formação Acadêmica: Importância da Bolsa OVG na Formação Acadêmica: Importância da Bolsa OVG na Formação Acadêmica: Importância da Bolsa OVG na Formação Acadêmica    

Indiferente Total  

6 534 

 

2007

8%



 

 

Embora tenha ligação direta com a pessoa, quando se pergunta sobre a importância da 

universitária na formação profissional da pessoa se abre mais possibilidades de avaliação. Logo, o 

percentual de importância cai ligeiramente neste quesito em relação ao anterior. Entretanto, a 

relevância continua notória atingindo o índice de 90% en

muito importante ou importante em sua formação profissional. Neste quesito nota

número de pessoas que consideram a bolsa indiferente, chegando a 9%.

GráficoGráficoGráficoGráfico    19191919
Em sua opinião qual a 
importância da bolsa 
universitária na sua 
formação profissional? Muito Importante

Fonte: CEPEM ALFA – 2013 

 

 

O gráfico abaixo demonstra que 90% 

não houvesse o Programa Bolsa Universitária. Este percentual demonstra a correlação entre os que 

consideraram o PBU muito importante em sua formação acadêmica, 89%. O fato de 10% afirmarem 

que teriam concluído sua graduação mesmo sem o benefício e de 9% o terem considerado importante 

em sua formação acadêmica demonstra que, mesmo àqueles que poderiam graduar sem o PBU, o 

benefício representa grande facilitador e incentivador dos estudos superiores. Para 

PBU pode representar não um fator de conclusão ou não da graduação, mas uma forma de melhorar a 

qualidade de seus estudos, uma vez que, eventualmente, uma pessoa pode se dedicar menos ao 

trabalho e mais aos estudos por não precisar pagar a

Importante

Pouco Importante

1%

Embora tenha ligação direta com a pessoa, quando se pergunta sobre a importância da 

universitária na formação profissional da pessoa se abre mais possibilidades de avaliação. Logo, o 

percentual de importância cai ligeiramente neste quesito em relação ao anterior. Entretanto, a 

relevância continua notória atingindo o índice de 90% entre os que consideram a bolsa universitária 

muito importante ou importante em sua formação profissional. Neste quesito nota

número de pessoas que consideram a bolsa indiferente, chegando a 9%. 

    
19191919: Importância da Bolsa OVG na : Importância da Bolsa OVG na : Importância da Bolsa OVG na : Importância da Bolsa OVG na Formação ProfissionalFormação ProfissionalFormação ProfissionalFormação Profissional
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O gráfico abaixo demonstra que 90% dos entrevistados não teriam concluído seu curso caso 

não houvesse o Programa Bolsa Universitária. Este percentual demonstra a correlação entre os que 

consideraram o PBU muito importante em sua formação acadêmica, 89%. O fato de 10% afirmarem 

ncluído sua graduação mesmo sem o benefício e de 9% o terem considerado importante 

em sua formação acadêmica demonstra que, mesmo àqueles que poderiam graduar sem o PBU, o 

benefício representa grande facilitador e incentivador dos estudos superiores. Para 

PBU pode representar não um fator de conclusão ou não da graduação, mas uma forma de melhorar a 

qualidade de seus estudos, uma vez que, eventualmente, uma pessoa pode se dedicar menos ao 

trabalho e mais aos estudos por não precisar pagar a mensalidade de sua faculdade.

Muito Importante
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Embora tenha ligação direta com a pessoa, quando se pergunta sobre a importância da bolsa 

universitária na formação profissional da pessoa se abre mais possibilidades de avaliação. Logo, o 

percentual de importância cai ligeiramente neste quesito em relação ao anterior. Entretanto, a 

tre os que consideram a bolsa universitária 

muito importante ou importante em sua formação profissional. Neste quesito nota-se um aumento do 

Formação ProfissionalFormação ProfissionalFormação ProfissionalFormação Profissional    

Indiferente Total 

46 534 

 

dos entrevistados não teriam concluído seu curso caso 

não houvesse o Programa Bolsa Universitária. Este percentual demonstra a correlação entre os que 

consideraram o PBU muito importante em sua formação acadêmica, 89%. O fato de 10% afirmarem 

ncluído sua graduação mesmo sem o benefício e de 9% o terem considerado importante 

em sua formação acadêmica demonstra que, mesmo àqueles que poderiam graduar sem o PBU, o 

benefício representa grande facilitador e incentivador dos estudos superiores. Para estas pessoas, o 

PBU pode representar não um fator de conclusão ou não da graduação, mas uma forma de melhorar a 

qualidade de seus estudos, uma vez que, eventualmente, uma pessoa pode se dedicar menos ao 

mensalidade de sua faculdade. 



 

 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 20202020
Se não fosse a Bolsa Universitária 
(OVG) você teria concluído seu 
curso superior? 

Fonte: CEPEM ALFA – 2013 

 

 

Ao serem questionados, 60% dos entrevistados declararam que estavam empregados quando 

do recebimento da bolsa. Isto revela que grande parte dos entrevistados ou trabalhavam para pagar 

os estudos ou já estavam inseridos no mercado de trabalho e viam o cur

de ascensão profissional. 
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Quando você recebeu a bolsa 
universitária (OVG), você estava 
empregado? 

Fonte: CEPEM ALFA – 2013 
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53 481 

Ao serem questionados, 60% dos entrevistados declararam que estavam empregados quando 

do recebimento da bolsa. Isto revela que grande parte dos entrevistados ou trabalhavam para pagar 

os estudos ou já estavam inseridos no mercado de trabalho e viam o curso superior como uma forma 
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Ao serem questionados, 60% dos entrevistados declararam que estavam empregados quando 

do recebimento da bolsa. Isto revela que grande parte dos entrevistados ou trabalhavam para pagar 

so superior como uma forma 

: Empregabilidade no momento de recebimento da Bolsa OVG: Empregabilidade no momento de recebimento da Bolsa OVG: Empregabilidade no momento de recebimento da Bolsa OVG: Empregabilidade no momento de recebimento da Bolsa OVG    

Total 

534 

 



 

Segundo o gráfico abaixo, 81% dos entrevistados recebiam até dois salários mínimos ao 

ingressarem no ensino superior. Isto demonstra que o programa de fato, beneficia pessoas de baixa 

renda para concluírem seus estudos. 

GráficoGráficoGráficoGráfico
Qual era a sua renda quando entrou na 
Faculdade/Universidade? 

Fonte: CEPEM ALFA – 2013 

 

 

Ao tempo da entrevista, 91% das pessoas que a responderam estavam empregadas. 

que, entre o período de ingresso na faculdade e a conclusão do curso de graduação, o desemprego 

caiu de 40% para apenas 9%, na amostra em questão.

GráficoGráficoGráficoGráfico

Você esta empregado hoje? 

Fonte: CEPEM ALFA – 2013 

Segundo o gráfico abaixo, 81% dos entrevistados recebiam até dois salários mínimos ao 

ingressarem no ensino superior. Isto demonstra que o programa de fato, beneficia pessoas de baixa 

renda para concluírem seus estudos.  
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Ao tempo da entrevista, 91% das pessoas que a responderam estavam empregadas. 

que, entre o período de ingresso na faculdade e a conclusão do curso de graduação, o desemprego 

caiu de 40% para apenas 9%, na amostra em questão. 
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Segundo o gráfico abaixo, 81% dos entrevistados recebiam até dois salários mínimos ao 

ingressarem no ensino superior. Isto demonstra que o programa de fato, beneficia pessoas de baixa 

rada na Faculdaderada na Faculdaderada na Faculdaderada na Faculdade    

Quatro SM Total 

12 534 

 

Ao tempo da entrevista, 91% das pessoas que a responderam estavam empregadas. Nota-se 

que, entre o período de ingresso na faculdade e a conclusão do curso de graduação, o desemprego 
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Se na época de entrada na faculdade 81% dos entrevistados tinham renda de até 2

mínimos, na época da realização da pesquisa este percentual caiu para apenas 11%. Esse número é 

forte indício da importância de um curso superior para o aumento da renda e a melhor colocação no 

mercado de trabalho por uma pessoa portadora de dipl

GráficoGráficoGráficoGráfico

Fonte: CEPEM ALFA – 2013

 

O fato de 75% dos entrevistados considerarem que a bolsa universitária teve participação 

direta no aumento de seus ganhos é mais uma comprovação do diagnostico anterior. Deve

ressaltar que a bolsa em si não representa vencimentos ao beneficiário. Por outro lado, a graduação 

no ensino superior, possibilitada pelo 

o número relativamente expressivo, 12%, de pessoas que afirmaram que a bolsa nã

nenhuma no aumento de seus ganhos. Este número quando confrontado com o dado sobre a 

importância da bolsa na formação acadêmica, em que apenas 2% consideraram que ela foi pouco 

importante ou indiferente, demonstra que nem todos os gradu

formação acadêmica.  
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Se na época de entrada na faculdade 81% dos entrevistados tinham renda de até 2

mínimos, na época da realização da pesquisa este percentual caiu para apenas 11%. Esse número é 

forte indício da importância de um curso superior para o aumento da renda e a melhor colocação no 

mercado de trabalho por uma pessoa portadora de diploma de nível superior. 
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O fato de 75% dos entrevistados considerarem que a bolsa universitária teve participação 

direta no aumento de seus ganhos é mais uma comprovação do diagnostico anterior. Deve

não representa vencimentos ao beneficiário. Por outro lado, a graduação 

no ensino superior, possibilitada pelo benefício, facilita o aumento na renda da pessoa. Cabe ressaltar 

o número relativamente expressivo, 12%, de pessoas que afirmaram que a bolsa nã

nenhuma no aumento de seus ganhos. Este número quando confrontado com o dado sobre a 

importância da bolsa na formação acadêmica, em que apenas 2% consideraram que ela foi pouco 

importante ou indiferente, demonstra que nem todos os graduados trabalham na área de sua 
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Se na época de entrada na faculdade 81% dos entrevistados tinham renda de até 2 salários 

mínimos, na época da realização da pesquisa este percentual caiu para apenas 11%. Esse número é 

forte indício da importância de um curso superior para o aumento da renda e a melhor colocação no 

 

 

O fato de 75% dos entrevistados considerarem que a bolsa universitária teve participação 

direta no aumento de seus ganhos é mais uma comprovação do diagnostico anterior. Deve-se 

não representa vencimentos ao beneficiário. Por outro lado, a graduação 

facilita o aumento na renda da pessoa. Cabe ressaltar 

o número relativamente expressivo, 12%, de pessoas que afirmaram que a bolsa não teve participação 

nenhuma no aumento de seus ganhos. Este número quando confrontado com o dado sobre a 

importância da bolsa na formação acadêmica, em que apenas 2% consideraram que ela foi pouco 

ados trabalham na área de sua 

Nove 
SM 

Acima de 
Dez SM Total 

11 6 534 
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Em sua opinião a Bolsa 
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aumento de seus ganhos? 

Fonte: CEPEM ALFA – 2013 

 

A pergunta sobre o significado da bolsa universitária na vida da pessoa é de especial 

relevância para compreender o programa. A pergunta foi feita de forma 

como “salvação”(10%), “respeito”(31%) e “mudou minha vida”(18%), foram ditas pelos próprios 

entrevistados e não estavam em um questionário como opções de resposta. Estas expressões 

utilizadas como resposta mostram que um curso universitário representa muito mai

possibilidade de aumento de renda da pessoa. 

Estas são pessoas de classes sociais menos favorecidas cujo histórico familiar e o contexto 

comunitário do qual provêm não vislumbram o acesso ao ensino superior. Assim, ter um diploma 

universitário representa um reconhecimento social que eles, assim como seus antepassados, não 

tinham. E mais, o diploma universitário representa um aumento significativo na autoestima da pessoa 

que reflete em seu comportamento e em sua inserção nos mais diversos círculos s

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 
O que significou a Bolsa 
Universitária (OVG) na 
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Fonte: CEPEM ALFA – 2013 
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A pergunta sobre o significado da bolsa universitária na vida da pessoa é de especial 

relevância para compreender o programa. A pergunta foi feita de forma aberta

“salvação”(10%), “respeito”(31%) e “mudou minha vida”(18%), foram ditas pelos próprios 

entrevistados e não estavam em um questionário como opções de resposta. Estas expressões 

utilizadas como resposta mostram que um curso universitário representa muito mai

possibilidade de aumento de renda da pessoa.  

Estas são pessoas de classes sociais menos favorecidas cujo histórico familiar e o contexto 

comunitário do qual provêm não vislumbram o acesso ao ensino superior. Assim, ter um diploma 

resenta um reconhecimento social que eles, assim como seus antepassados, não 

tinham. E mais, o diploma universitário representa um aumento significativo na autoestima da pessoa 

que reflete em seu comportamento e em sua inserção nos mais diversos círculos s
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Não teve participação 
nenhuma Total 

65 534 

 

A pergunta sobre o significado da bolsa universitária na vida da pessoa é de especial 

aberta, de modo que palavras 

“salvação”(10%), “respeito”(31%) e “mudou minha vida”(18%), foram ditas pelos próprios 

entrevistados e não estavam em um questionário como opções de resposta. Estas expressões 

utilizadas como resposta mostram que um curso universitário representa muito mais que a 

Estas são pessoas de classes sociais menos favorecidas cujo histórico familiar e o contexto 

comunitário do qual provêm não vislumbram o acesso ao ensino superior. Assim, ter um diploma 

resenta um reconhecimento social que eles, assim como seus antepassados, não 

tinham. E mais, o diploma universitário representa um aumento significativo na autoestima da pessoa 

que reflete em seu comportamento e em sua inserção nos mais diversos círculos sociais. 

Respeito Insignificante Total 

42 2091 

 



 

Ao final das entrevistas foi pedido que os entrevistados dessem uma nota de zero a dez ao 

Programa Bolsa Universitária. Após tantas respostas positivas em relação ao programa era de se 

esperar notas altas. Entretanto, o resultado foi ainda mais surpr

deram nota 10; 4% nota 9; 6% nota 8. Ou seja, em uma analogia, para 95% dos entrevistados o PBU 

passaria de ano com louvor. 
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Fonte: CEPEM ALFA – 2013 

 

6 -     Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais    

 O Programa Bolsa Universitária é um importante instrumento do 

para a expansão do Ensino Superior no 

recente e atrasada ainda que comparada

também pode ser percebido nos outros níveis de ensino, 

ao ensino superior continuem baixos. A valorização da educação passa por uma questão cultural em 

que, além de ser valorizada pelos governos, necessita ser valorizada pelos indivíduos que compõem 

determinada sociedade. 

 A percepção de que a educação é algo valoroso

constrói na medida em que o acesso a ela se torna democrático e seus benefícios palpáveis. 

de baixa renda e sem histórico de bacharéis na família não incluem a graduação superior entre seus 

objetivos de vida (Corrochano, 2013). Neste se

relevante instrumento de democratização do ensino na medida em que abre a perspectiva para a 

pessoa de baixa renda, de todas as idades, para cursar o ensino superior. 

Ao final das entrevistas foi pedido que os entrevistados dessem uma nota de zero a dez ao 

Programa Bolsa Universitária. Após tantas respostas positivas em relação ao programa era de se 

esperar notas altas. Entretanto, o resultado foi ainda mais surpreendente. 85% dos entrevistados 

deram nota 10; 4% nota 9; 6% nota 8. Ou seja, em uma analogia, para 95% dos entrevistados o PBU 
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O Programa Bolsa Universitária é um importante instrumento do governo 

para a expansão do Ensino Superior no Estado. A história da educação superior no Brasil é bastante 

e e atrasada ainda que comparada com nossos vizinhos latino-americanos.

também pode ser percebido nos outros níveis de ensino, é fundamental para que os índices de acesso 

o superior continuem baixos. A valorização da educação passa por uma questão cultural em 

que, além de ser valorizada pelos governos, necessita ser valorizada pelos indivíduos que compõem 

de que a educação é algo valoroso para o desenvolvimento social e individual se 

constrói na medida em que o acesso a ela se torna democrático e seus benefícios palpáveis. 

de baixa renda e sem histórico de bacharéis na família não incluem a graduação superior entre seus 

e vida (Corrochano, 2013). Neste sentido, o Programa Bolsa Universitária (

instrumento de democratização do ensino na medida em que abre a perspectiva para a 

pessoa de baixa renda, de todas as idades, para cursar o ensino superior.  
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Ao final das entrevistas foi pedido que os entrevistados dessem uma nota de zero a dez ao 

Programa Bolsa Universitária. Após tantas respostas positivas em relação ao programa era de se 

eendente. 85% dos entrevistados 

deram nota 10; 4% nota 9; 6% nota 8. Ou seja, em uma analogia, para 95% dos entrevistados o PBU 

Oito Nove Dez Total 

34 23 455 534 

 

governo do Estado de Goiás 

A história da educação superior no Brasil é bastante 

americanos. Este atraso, que 

é fundamental para que os índices de acesso 

o superior continuem baixos. A valorização da educação passa por uma questão cultural em 

que, além de ser valorizada pelos governos, necessita ser valorizada pelos indivíduos que compõem 

para o desenvolvimento social e individual se 

constrói na medida em que o acesso a ela se torna democrático e seus benefícios palpáveis. Pessoas 

de baixa renda e sem histórico de bacharéis na família não incluem a graduação superior entre seus 

Programa Bolsa Universitária (PBU) se torna 

instrumento de democratização do ensino na medida em que abre a perspectiva para a 

Oito

6%

Nove
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O diploma de ensino superior é notável instrumento de status social e melhor posicionamento 

no mercado de trabalho. Desta forma, o PBU é importante política pública com potencial de ascensão 

social para milhares de pessoas. No entanto, as contribuições do programa vão além de beneficiar os 

estudantes de baixa renda. O programa é uma considerável fonte de receita para as IES privadas de 

Goiás, uma vez que, ao incluir a pessoa com baixa renda, aumenta o mercado de potenciais 

consumidores dos serviços das IES e diminui substancialmente o problema da inadimplência do 

alunado. Devido a isto, entre outros fatores, é notável a expansão de IES, cursos e matrículas de 

graduação a partir do ano de 1999, ano em que foi criado a Bolsa Universitária. 

Os investimentos no Bolsa Universitária vêm crescendo substancialmente a partir de 2011. 

Apenas entre 2011 e 2013 estes valores mais que dobraram. Isto vem gerando críticas por ser um 

financiamento de faculdades que apenas se preocupam em graduar alunos, sem a correspondente 

qualidade do ensino. Ainda mais, se critica o fato de serem recursos que poderiam ser aplicados para 

a melhora do ensino público gratuito, através da UEG. Segundo Magalhães (2009), em 2006 foram 

transferidos o equivalente a 0,61% dos impostos líquidos arrecadados com o PBU enquanto que 

apenas 0,18% à Fundação Universidade de Goiás (FUEG), mantenedora da UEG.  

Este dado demonstra que o PBU vem ganhando prioridade em relação ao desenvolvimento da 

UEG nas políticas públicas. Este fato se torna preocupante na medida em que ao priorizar o ensino 

privado financiado com recursos públicos a educação passa a ser vista menos como um direito e mais 

como uma mercadoria, um serviço a ser prestado e consumido (Magalhães, 2009). Por outro lado, 

apesar de estas características serem criticadas no meio acadêmico, estão em consonância com 

organismos multilaterais como o Banco Mundial e a OMC. O que garante respaldo à política da Bolsa 

Universitária. 

Este estudo se limita à compreensão do PBU de modo que não cabe aqui uma discussão sobre 

a UEG. Tampouco parece produtivo uma discussão sobre o investimento feito por aluno da UEG e o 

investimento feito a cada bolsa oferecida pelo PBU. O investimento por aluno de uma universidade 

que prima pela pesquisa tende a ser maior que o do aluno de uma universidade preocupada apenas 

em graduar seus alunos para o mercado de trabalho. Isto posto, cabe relembrar que existem vários 

modelos de ensino superior que são desejáveis e não apenas o modelo de universidade de pesquisa.  

Vale destacar que, na tentativa de melhorar o desempenho dos alunos que participam do PBU 

criou-se o sistema progressivo de notas, este sistema faz com que o aluno possa pelos seus próprios 

méritos conquistar através de boas notas aumento em espécie na sua bolsa para o próximo semestre. 

Este sistema vem motivando o aluno a acreditar que ele também é capaz de quebrar paradigmas e se 

destacar no ensino, na aprendizagem e posteriormente no mercado de trabalho. 
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No entanto, sempre há que se primar pela qualidade do ensino ofertado aos alunos. A 

regulação do ensino superior no Brasil é competência da União através do Ministério da Educação. 

Neste sentido, o governo de Goiás adota como critério para se cadastrar no PBU a IES que tenha 

licença do MEC para seu funcionamento. 

Divergências a parte, o Programa Bolsa Universitária é grande responsável pela forte expansão 

do ensino superior privado no Estado de Goiás. Mais importante, o PBU vem sendo essencial para que 

a população de baixa renda possa obter um diploma de nível superior.  As contrapartidas exigidas 

junto aos beneficiários colaboram com programas sociais coordenados pela OVG, entre outros. Por 

fim, tem contribuído na formação da mão de obra que trabalha para desenvolver e dinamizar a 

economia goiana no presente e para o futuro.   
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