
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

JÉSSYCA LAGES DE CARVALHO CASTRO 

A NOVA REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 

E SEU IMPACTO NA GESTÃO ESTRATÉGICA DE CRESCIMENTO DAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS 

RIO DE JANEIRO 

2017 



JÉSSYCA LAGES DE CARVALHO CASTRO 

 

 

 

 

 

A NOVA REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 

E SEU IMPACTO NA GESTÃO ESTRATÉGICA DE CRESCIMENTO DAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS 

 

 

 

 
Dissertação para obtenção do grau de mestre 
apresentada à Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas.  
 
Àrea de concentração: Políticas públicas 
educacionais 
 
Orientador: Prof. Dr. César Zucco Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO - RJ 

2017 





 

 

       Ficha catalográfica  elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV 
 

 
 
 

                 Castro, Jéssyca Lages de Carvalho 
                     A nova regulamentação do fundo de financiamento estudantil e seu impacto na  
                 gestão estratégica de crescimento das instituições de ensino superior privadas /  
                 Jéssyca Lages de Carvalho Castro. – 2017. 

    75 f.  
 

   Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de 
Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 

   Orientador: César Zucco Junior. 
   Inclui bibliografia. 

 
                       1. Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. 2. Universidades  
                  e faculdades particulares. 3. Ensino superior. 4. Bolsas de estudo – Política  
                  governamental. 5. Planejamento estratégico. I. Zucco Junior, César. II. Escola  
                  Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Centro de Formação  
                  Acadêmica e Pesquisa. III. Título. 
 
                                                                                    CDD – 378.04 
 

 



AGRADECIMENTOS 
 

“Jesus te agradeço...Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas 

promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser...”.  

Com esta música, agradeço inicialmente a DEUS, por ter tornado mais este sonho 

possível. Por ter colocado em caminhos que antes pareciam difíceis e improváveis, pessoas 

que com todo o amor me ajudaram a atingir este objetivo.  

Agradeço aos meus pais, Edilson Silva Castro e Ruth Lages de Carvalho, por 

acreditar na minha capacidade e me incentivar a fazer o melhor a todo instante. Por sonhar 

junto e tornar a caminhada da vida bem mais feliz. Obrigada pelo amor incondicional! 

Agradeço aos meus irmãos (as), em especial a Julyanne Castro, Jacklinne Castro e 

Alysson Castro pelos incontáveis “calma, vai dá tudo certo. Você consegue!”. Como a 

certeza de vocês nesta vitória me tornou mais forte e confiante. Amo vocês imensamente! 

Agradeço a minha sobrinha linda e perfeita, Sofia Lages. A sua vida, seus poucos 

balbuciar de palavras e seu sorriso gostoso me incentivaram a cada momento. Como somos 

felizes por ter você em nossas vidas. Você é nossa princesinha! 

Agradeço a minha avó, Rita, aos meus tios e tias, em especial ao Tio Lages que 

sempre nos apoiou e nos incentivou a galgar novos desafios profissionais. Obrigada pelo 

amor incondicional da família Lages. 

Agradeço aos meus amigos de mestrado pelos momentos divididos juntos, pelas 

conversas, projetos, parcerias, conselhos e claro pelos momentos de pura diversão ao lado de 

vocês. Que nossos laços de amizade perdurem por muitos anos. 

Em especial as amigas, Luciara Duque, por ter o sorriso mais fantástico que já 

conheci e por ser este exemplo de mulher. Você é maravilhosa! A Adriana Marques, pelos 

conselhos, pela parceria nos momentos de diversão e por ser este exemplo de mulher 

vencedora e independente. A Mariana Montenegro por me proporcionar inspiração com sua 

história de vida, pela dedicação aos estudos e a família.  Ao amigo Igor Montezuma, pelos 

conselhos e criticas construtivas durante o mestrado e por sempre me inspirar a ser cada vez 

melhor. Vocês são maravilhosos e tornaram minha caminhada no mestrado inesquecível! 

Às minhas eternas amigas (os), Fernanda Soares, Gizelle Zayra, Rafaela Marques e 

Rafael Monteiro por só quererem o meu bem e me valorizarem como pessoa. Obrigada pela 

amizade.  



Agradeço a Fundação Getúlio Vargas, por todo seu corpo docente, discente e 

administrativo, em especial a Roberta Guimarães e Carlos Loos do Mestrado em 

Administração Pública- MAP, por todo o auxilio e dedicação nestes dois anos de Mestrado.  

Ao meu orientador César Zucco, pelas inúmeras reuniões que me proporcionaram  

conhecimento e confiança para escrever esta dissertação. Pela paciência e incentivo nos 

momentos finais.  

Aos entrevistados desta pesquisa, agradeço a disponibilidade de tempo e atenção com 

a minha pessoa.  

 

 

 

  



LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

 

 

ENEM          Exame Nacional do Ensino Médio 

LDB              Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

IES                Instituições de Ensino Superior 

INEP             Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

SEMESP      Sindicato das Entidades de Ensino Superior 

PDI               Projeto de Desenvolvimento Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS E TABELAS 

 

 

Quadro 1: Novas regras do FIES .............................................................................................. 32 

 

Tabela 1: Brasil: estatística das matrículas em cursos de graduação presenciais no período 
entre 1960 a 2010...................................................................................................................... 16 
Tabela 2: Número de instituições de educação superior por categoria administrativa e por 
organização acadêmica – Brasil, 2014...................................................................................... 19 
Tabela 3: Origem escolar dos universitários de instituições federais (%)............................... 27 
Tabela 4: Número de IES – Brasil............................................................................................ 28 
Tabela 5: Número de matriculados por região.......................................................................... 29 
Tabela 6: Comparação de condições de financiamento para alunos do FIES ........................31 
Tabela 7: Percentual	do	grau	de	exposição	de	cada	IES................................................................ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 



 

Gráfico 1: Contratos firmados - FIES – Brasil (em milhares) .................................................. 33 

Gráfico 2: Total de matrículas nos cursos presenciais no Ceará .............................................. 39 

Gráfico 3: Matrículas por região do estado do Ceará ............................................................... 40 

Gráfico 4: Matrículas por região do estado do Ceará ............................................................... 40 

Gráfico 5: IES a serem estudadas no estudo de caso ................................................................ 41 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

O objetivo principal da presente pesquisa consistiu em analisar os efeitos que a nova 

regulamentação do FIES de dezembro de 2014 causou as estratégias de gestão e crescimento 

das Instituições de Ensino Superior Privadas, para que as mesmas mantivessem para manter o 

nível de crescimento previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Neste 

sentido, no decorrer do estudo foi desenvolvido um levantamento histórico demonstrando as 

diversas etapas da evolução do sistema educacional do ensino superior no Brasil, que deixou 

evidente as diversas mudanças que foram implantadas no decorrer dos diversos governos que 

passaram através das décadas de desenvolvimento social, político e educacional no país. 

Consequentemente, foram descritas e analisadas as principais características do ciclo das 

políticas públicas educacionais de ensino superior, por meio do qual procurou-se detalhar os 

principais aspectos e fatores que contribuíram para promover o acesso da população ao ensino 

superior no Brasil. Também foi feito o levantamento histórico do Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES), analisando-se a constitucionalidade das novas regras que foram 

estabelecidas no ano de 2014, comparando-as com as normas anteriores, com o intuito de 

melhor compreender os aspectos que foram modificados es possíveis consequências destas 

mudanças, tanto para as IES quanto para a população que ingressa no ensino superior. Por 

fim, no estudo de caso desenvolvido, foi implementada à análise dos efeitos das mudanças 

decorrentes das novas regras estabelecidas no ano de 2014, enfatizando estes impactos nas 

IES privadas do estado do Ceará. A partir desta perspectiva buscou-se analisar as soluções de 

gestão implementadas pelas IES após as novas portarias de dezembro de 2014, observado, 

especificamente, os seguintes fatores: o número de ingressantes nas IES privadas, as 

estratégias de gestão e o nível de crescimento das IES previsto pelo PDI- Plano de 

Desenvolvimento Institucional). Concluiu-se que as duas IES estudadas apresentaram mais 

semelhanças quanto às estratégias de gestão do que diferenças. Desta forma o FIES é tão 

influente e essencial no setor da educação que mesmo as IES com pouca exposição dependem 

significativamente do programa.   

 
 
Palavras-chave: FIES. Instituições de Ensino Superior Privada. Gestão Estratégica. Ensino 
Superior. 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 

 
The main objective of the present study was to analyze the effects that the new regulation of 
the FIES of December 2014 caused the strategies of management and growth of the 
Institutions of Private Higher Education, so that they maintained to maintain the level of 
growth predicted in the Plan of Institutional Development (IDP). In this sense, during the 
course of the study, a historical survey was developed showing the different stages of the 
evolution of the educational system of higher education in Brazil, which made evident the 
various changes that have been implemented during the several governments that have passed 
through the decades of social, Political and educational in the country. Consequently, the 
main characteristics of the education public policies cycle of higher education were described 
and analyzed, which sought to detail the main aspects and factors that contributed to promote 
the access of the population to higher education in Brazil. A historical survey of the Student 
Financing Fund (FIES) was also carried out, analyzing the constitutionality of the new rules 
that were established in the year 2014, comparing them with previous rules, in order to better 
understand the aspects that were modified Are possible consequences of these changes, both 
for HEIs and for the population that enters higher education. Finally, in the case study 
developed, the analysis of the effects of the changes resulting from the new rules established 
in the year 2014 was implemented, emphasizing these impacts in the private HEIs of the state 
of Ceará. From this perspective, it was sought to analyze the management solutions 
implemented by HEIs after the new regulations of December 2014, specifically observing the 
following factors: the number of participants in private HEIs, the management strategies and 
the level of growth of the institutions. IES provided by the PDI - Institutional Development 
Plan). It was concluded that the two heis studied present more similarities regarding 
management strategies than differences. In this way the FIES is so influential and 
essential in the education sector that even HEIs with little exposure are significantly 
dependent on the program. 
 
Keywords: FIES. Institutions of Proved Higher Education. Strategic management. Higher 
education. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Em dezembro de 2014, o governo federal iniciou uma série de alterações na legislação 

do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). As Portarias Normativas nº 21, de 26 de 

dezembro de 2014 e Portarias Normativas nº 22 e nº 23 de 29 de dezembro, trazem as 

alterações nos dispositivos.  

Este novo cenário provocou impacto no segmento educacional, no mercado de ações 

de empresas e na vida de milhares de estudantes.  A portaria estabeleceu a nota mínima de 

450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e a obrigatoriedade do aluno não 

zerar a redação. Os cursos com nota 4 e 5 passaram a ter mais vagas ofertadas do que os com 

nota 3. As faculdades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste (excluindo Distrito Federal), 

passaram a ter prioridade. Assim como os cursos de engenharia, saúde e formação de 

professores.  

Além disso, as taxas de juros, antes de 3,4%, também foram reajustadas para 6,5%. E 

o teto de renda familiar passou a não poder exceder 2,5 salários mínimos. O prazo de 

pagamento também sofreu alterações, passou de duas vezes a duração do curso, para três 

vezes a duração. E os recursos para o programa sofreram redução substancial. 

Diante do novo cenário, os reflexos no número de matrículas já foram sentidos no 

primeiro semestre de 2015. Com o critério de nota mínima no ENEM e não zerar a redação, 

mais de 50% dos possíveis alunos foram desclassificados. Segundo SEMESP (2015), a 

procedência dos alunos matriculados nas IES privadas são de alunos do ensino médio público. 

Em 2013, 69,7% dos alunos ingressantes no ensino superior privado eram egressos do ensino 

médio público e apenas 30,3% do ensino médio privado. Destes apenas 47% dos alunos que 

fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2012 obtiveram nota superior a 450 

pontos e não zeraram a redação. Logo, menos alunos aptos a ingressar pelo FIES. 

Apesar do grande impacto das alterações citadas, elas ainda não são as mais 

significativas. A alteração de maior impacto na sobrevivência das IES no Brasil, foi a 

mudança no cronograma de recompra de Certificados Financeiros do Tesouro (CFT-E), título 

público usados para a quitação de impostos e outros tributos federais, através do qual as 

instituições que aderem ao FIES são remuneradas. Anteriormente o Governo fazia ao menos 
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quatro recompras de títulos por ano, ou seja, cada recompra atingia três mensalidades 

cursadas pelo aluno.  

No entanto, o Governo estava fazendo ainda melhor para as IES, fazia a recompra 

mensal, o que contribuía para o fluxo de caixa e manutenção dos serviços. Com as alterações 

da portaria publicada em 30 de dezembro de 2014, o Governo passou a fazer apenas 08 

recompras por ano, ou seja, a cada ano as IES receberão apenas oito mensalidades, ao invés 

das oito que compõe o ano letivo. As demais mensalidades serão repassadas pelo Governo 

apenas após a formatura dos alunos ao longo de dois anos. A inviabilidade de fluxo de caixa 

nas IES causou forte impacto na bolsa de valores.  
Os grandes grupos educacionais sentiram o reflexo nas suas ações da bolsa de valores. 

Segundo divulgado pela Bovespa, em 03 de dezembro de 2014, as ações da Estácio caíram de 

R$ 9,88 para R$ 5,71. As da Kroton educacional de R$ 17,10 para R$ 11,52 e as da Ser 

Educacional de R$ 28,71 para R$ 11,52.  

 
Figura 1: Impacto das mudanças no FIES sobre grupos educacionais na Bovespa 

Fonte: BM&F Bovespa (2015)1 

 

As gigantes da educação e as faculdades de menor porte em número de alunos, 

iniciaram uma busca por estratégias para solucionar este problema e permitir que seus alunos 

                                                
1Disponível	 em:	
http://www20.opovo.com.br/app/opovo/economia/2015/03/05/noticiasjornaleconomia,3402286/acoes-de-
gigantes-da-educacao-despencam-por-causa-do-fies.shtml.	Acesso	em	nov.	2016.	
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continuassem os estudos sem prejuízos. Além disso, buscaram novas estratégias para manter a 

receita, garantir o ingresso de novos alunos e garantir o crescimento de suas instituições. 

No estudo desenvolvido que será apresentado no final da pesquisa, vai ser 

demonstrada inicialmente uma visão geral a respeito de todas as faculdades do estado do 

Ceará que aderiram ao programa do FIES, enfatizando quantitativamente as estatísticas de 

evolução dos matriculados após a associação com o programa. Foram analisados através de 

dados quantitativos, disponibilizados pelo FNDE, o grau de exposição de cada IES do Ceará. 

Dentre o conjunto geral destas faculdades foram selecionadas duas IES que possuíam um grau 

de exposição DIFERENTE, com o intuito de melhor compreender as características destas 

após aderirem ao FIES. Uma destas faculdades tem o índice considerado como alto grau de 

exposição e a outra com baixo grau de exposição. A partir desta perspectiva, buscou-se 

analisar o impacto da nova regulamentação, assim, trazendo os dois extremos da realidade do 

Ceará. Neste sentido, a presente pesquisa relaciona dados quantitativos e dados qualitativos, 

que são aqueles coletados por meio de entrevista semiestruturada com gestores das 

instituições selecionadas. 

Por “grau de exposição” ao FIES entende-se que é o percentual de dependência da 

Instituição ao programa governamental, ou seja, o percentual do número de ingressantes 

oriundos do FIES. Por exemplo, se em 2010 ingressaram 1 mil alunos em uma IES “x” e 

destes 500 foram através do FIES, esta IES tem alto grau de exposição ao programa. Já se dos 

1 mil alunos, apenas 50 ingressaram através do FIES, esta IES tem baixo grau de exposição 

ao programa. ) 

Nesta pesquisa estudaremos duas IES privadas que passaram pelo desafio da nova 

regulamentação do FIES. As IES ficam localizadas no estado do Ceará e tinham o mesmo 

grau de exposição ao programa até a publicação das portarias Normativas nº 21, de 26 de 

dezembro de 2014 e Portarias Normativas nº 22 e nº 23 de 29 de dezembro. Pesquisaremos no 

estudo de caso comparado como estas IES se comportaram com a alteração desta politica 

pública educacional. 

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

O estudo aqui proposto tem seu foco na nova regulamentação da Politica Pública de 

Ensino Superior Privado - o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), mais 

especificamente, nas alterações ocorridas com as Portarias Normativas nº 21, de 26 de 
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dezembro de 2014 e Portarias Normativas nº 22 e nº 23 de 29 de dezembro de 2014, com o 

intuito de analisar os efeitos destas mudanças no setor educacional privado de ensino superior, 

objetivando compreender quais as estratégias de gestão utilizadas pelas IES privadas para 

manter o nível de crescimento previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar os impactos que a nova regulamentação do FIES de dezembro de 2014 causou 

as IES privadas do Ceará que apresentaram alto grau de exposição ao programa e as IES que 

apresentaram baixo grau de exposição ao programa. Analisando desta forma as estratégias de 

gestão e crescimento que as IES em situação de dependência oposta utilizaram para manter o 

nível de crescimento previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).      

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

De forma específica, a pesquisa objetiva analisar os aspectos que contribuem para o 

fortalecimento do ensino superior privado no contexto atual do Brasil; descrever as principais 

características do ciclo das políticas públicas educacionais de ensino superior e levantar a 

história do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).  

Será analisado os efeitos das mudanças decorrentes das novas regras estabelecidas no 

ano de 2014, enfatizando estes impactos nas IES privadas do estado do Ceará; tanto nas IES 

que apresentam um alto grau de dependência do programa, quanto nas IES que apresentam 

um baixo grau de dependência.   Os seguintes fatores serão analisados: o número de 

ingressantes nas IES privadas, as estratégias de gestão e o nível de crescimento das IES 

previsto pelo PDI- Plano de Desenvolvimento Institucional).  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta segunda parte do trabalho serão apresentados temas que darão embasamento a 

discussão sobre o FIES. Entenderemos a evolução do Ensino Superior Privado no Brasil e 

como surgiu a necessidade de alternativas de ingresso até a criação do Fundo de 

Financiamento Estudantil.  

3.1 O FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO NO BRASIL  

A primeira universidade só surgiu tempos depois, em 1920 no Rio de Janeiro, no 

entanto, sem uma regulação especifica.  A criação de universidades no Brasil só foi 

regulamentada em 1931, quando novas áreas além do direito e medicina foram 

implementadas. Criou-se faculdades de educação, filosofia, ciências e letras. Até então o 

ensino superior privado da época se organizava conforme o ensino público, possuindo um 

caráter semi-estatal. As universidades católicas chegaram a permanecer dependentes do 

financiamento público para manter suas atividades durante muitos anos. (CASALI, 1995, 

ANTONIAZZI, 1975 apud MARTINS, 2009).  

Foi na Reforma Universitária de 1968 que surgiu um “novo” ensino superior privado.  

A Reforma consagrou em lei muitas reinvindicações dos professores mais ativos e do 

movimento estudantil do período pré-64. Por exemplo, os esforços foram reduzidos pela 

metade com a criação de institutos centrais que reuniram disciplinas em comum em vários 

cursos e permitiram que aulas ocorressem juntas. Assim como foi introduzido o ciclo básico 

com o objetivo de dar aos estudantes uma formação geral antes da especialização profissional. 

A legislação também consagrou a indissolubilidade do ensino, pesquisa e extensão e 

estabeleceu que o ensino superior se organizasse em universidades. (SHWARTZMAN, 1988). 

A Reforma universitária também abriu espaço para o ensino superior privado, uma 
vez que mesmo com a reforma o ensino superior público não consegui ampliar 
satisfatoriamente suas matrículas para atender à crescente demanda de acesso. Entre 
1965 e 1980, as matrículas do setor privado saltaram de 142 para 885 mil alunos, 
passando de 44% do total das matrículas para 64% nesse período (MARTINS, 2009, 
p. 16). 

A reforma universitária de 1968, também abriu espaços para as pesquisas e programas 

de pós-graduação, e trouxe um novo olhar além da profissionalização dos estudantes, 
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incentivando também a produção e a difusão dos novos conhecimentos. Surgiu assim, novas  

profissões e um maior interesse da sociedade. 

Em outra perspectiva, pode-se perceber que a reforma universitária denotou às 

universidade a função tríplice de desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. Autores 

como Schwartzman e Schwartzman (2002)2 salientam o fato de que neste período a educação 

superior brasileira se dedicava muito pouco ao ramo de pesquisas e, geralmente, eram 

vinculadas a escolas profissionais isoladas e independentes.  

Neste sentido, entende-se que o intuito dos formuladores da reforma universitária 

consistia na ideia de que a educação privada complementasse a educação superior pública. 

Porém, os resultados estatísticos de matrículas no respectivo período demonstram que a 

procura pelas universidades privadas superou significativamente as matrículas efetivadas nas 

universidades públicas, conforme demonstrado na tabela 1. 

 

Tabela 1: Brasil: estatística das matrículas em cursos de graduação presenciais no período entre 1960 a 2010. 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da Educação 
(Inep/MEC). 

 

Pode-se perceber na tabela 1 que as matrículas efetivadas nas universidades privadas 

superaram as matrículas feitas em universidades públicas no ano de 1970, e continuou 

crescendo progressivamente nos 40 anos seguintes. Tal crescimento ocorreu devido a 

colaboração de alguns fatores econômicos e políticos, dentre os quais pode-se destacar o 

desenvolvimento dos níveis de ensino anteriores, a aceleração do crescimento da economia 

                                                
2 SCHWARTZMAN, J.; SCHWARTZMAN, S. O ensino superior privado como setor econômico. Rio de 
Janeiro: BNDES, 2002.	
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juntamente com o mercado de trabalho e, especialmente, devidos as novas regras editadas 

pelos governos militares, como, por exemplo, as normas do Conselho Federal de Educação 

(CFE). 

A reforma universitária de 1968 viabilizou, portanto, a criação de dois sistemas de 
ensino distintos: o primeiro, de caráter público, meritocrático, seletivo, de feição 
estritamente acadêmica, pois vinculado à pesquisa e à pós-graduação; e o segundo, 
uma educação desvinculada da pesquisa, de menor duração e distinção, ministrada 
em instituições privadas e isoladas, em boa parte financiadas com verba pública por 
via de isenções fiscais e auxílios diversos (SAMPAIO, 2011).3 

Segundo o IPEA (2016)4, a aspiração generalizada ao ensino universitário é um 

fenômeno cada vez mais intenso nos últimos 20 anos, o que resultou na sua expansão em uma 

velocidade muito maior que os demais níveis. O autor acrescenta que enquanto o ensino 

básico no Brasil se expandia a uma taxa de 3,6% ao ano entre 1970 e 1980, o ensino superior 

cresceu no mesmo período a uma taxa de 11,6%.  

No decorrer da década de 80 passou a haver um processo de centralização de parcela 

das IES, separadas sob a estrutura de federação escolar (faculdades integradas e centros 

universitários), com o intuito de fortalecer as próprias instituições. Porém, este movimento foi 

devidamente contido pelo poder público, por meio do CFE foram emitidos diversos atos 

normativos que objetivavam suspender a criação de cursos superiores. Tais atos se apoiavam 

numa argumentação que criticava a qualidade do ensino oferecido pelas universidades 

privadas, o que desencadeou a estagnação do número de IES privadas durante o período de 

1980 a 1989. 

Devido a este tipo de influência opressora de setores da sociedade civil organizada 

percebe-se que as limitações impostas à educação privada permaneceram fixadas na 

Constituição Federal de 1988. Dentro deste contexto educacional da época, foi mantido o 

ensino livre para as universidades privadas, porém, as instituições confessionais e 

filantrópicas começaram a receber recursos financeiros públicos. Neste contexto, pode-se, 

portanto, classificar a coexistência de três sistemas de ensino paralelos: as universidades 

públicas, as universidades privadas sem fins lucrativos e as universidades privadas stricto 

sensu. 

                                                
3 SAMPAIO  apud TEXTO PARA DISCUSSÃO / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.- Brasília : Rio de 
Janeiro : Ipea , 2016, p. 10. 
4 TEXTO PARA DISCUSSÃO / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.- Brasília : Rio de Janeiro : Ipea , 
2016. 
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A década de 1980 foi marcada por retração da atividade econômica, que resultou na 
redução da capacidade de investimentos do Estado em todas as áreas e, em 
particular, na educação superior. Com isso, interrompeu-se o processo de expansão 
da rede federal de educação superior e, consequentemente, as Instituições Federais 
de Ensino Superior (Ifes) mantiveram-se estagnadas no patamar de 315 mil 
matrículas. (IPEA, 2016, p. 11)5 

Uma tendência similar a mencionada na citação anterior pode ser percebida no setor 

privado, levando em consideração o fato de que no decorrer de toda a década de 80 a 

efetivação de matrículas cresceu apenas 5,6%, tendo a sua estimativa mais baixa no ano de 

1985, que foi quando a totalidade de matrículas correspondia apenas a parcela de 8,4% menor 

que o de 1980. 

Nos anos seguintes o número de estabelecimentos privados mais que triplicou, entre 

1985 e 1996, as universidades particulares passaram de 20 a 64 estabelecimentos. O número 

foi crescendo de forma cada vez mais rápida, assim como o número de ingressantes nestas 

Instituições de Ensino Superior (IES). Em 2013, no último censo divulgado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (INEP), o número de IES 

chegou a 2.391. Destas 2.090 IES Privadas e 301 públicas. (ALMEIDA DE CARVALHO, 

2013)6 

A grande explosão de crescimento do setor privado veio a ocorrer no período entre os 

anos de 1997 e 2003, que foi o momento no qual teve o incrível crescimento de 132% 

referentes às matrículas em cursos de universidades privadas. As estatísticas demonstram que 

houve um crescimento anual progressivo das matrículas em cursos presenciais de graduação, 

oscilando entre 11,4% e 17,5%. Consequentemente, o número de instituições privadas cresceu 

exponencialmente, chegando a porcentagem de crescimento de 160% entre os anos de 1998 e 

2004.  

A partir deste grande crescimento da busca pelas IES privadas, simultaneamente foi 

ampliada a participação desta categoria no mercado educacional nacional, de modo que 

chegou-se a inverter a tendência identificada nos primeiros 4 anos da década de 90, que foi o 

período no qual as matrículas em instituições privadas diminuíram significativamente de 

62,4% para 58,4%, enquanto que no ano de 2004 as IES privadas somavam cerca de 72% do 

total de matrículas no país. 

                                                
5	TEXTO PARA DISCUSSÃO / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.- Brasília : Rio de Janeiro : Ipea , 
2016.	
6 ALMEIDA DE CARVALHO, C. H. A mercantilização da educação superior brasileira e as estratégias de 
mercado das instituições lucrativas. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v.18, n. 54, jul./set. 2013.	
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A demanda por educação superior, medida pelo total de inscrições nos exames 
vestibulares, cresceu 161,6% entre 1990 e 2004. No mesmo período, a oferta de 
vagas ampliou-se em 360%. Com a expansão da oferta, reduziu-se a proporção de 
candidatos por vaga, de 3,8 para 2,2. Distintas tendências, no entanto, podem ser 
observadas nos setores público e privado. Se, para o primeiro, houve aumento 
significativo dessa relação no período (de 5,7 para 7,9), no ensino privado, além de 
essa proporção ter sido historicamente menor, também se verificou redução no 
mesmo período (de 2,9 para 1,3). (IPEA, 2016, p. 12) 

Segundo relatório do INEP (2014), a proporção de IES privadas para as públicas se 

mantiveram em uma proporção igual aos anos anteriores, somando um total de 2.368 IES 

apuradas no Censo da Educação Superior, conforme demonstra a tabela 2, a seguir: 

 

Tabela 2: Número de instituições de educação superior por categoria administrativa e por organização acadêmica 
– Brasil, 2014. 

 

 Fonte: elaborada pela Deed/Inep com base no Censo da Educação Superior (2014) 

 

O ápice de IES no Brasil foi acompanhado de regulamentações governamentais e 

políticas educacionais de incentivo ao setor. A partir da aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, as IES privadas passaram a ter uma 

regulamentação mais rígida, agora com a obrigatoriedade do recredenciamento para permitir 

seu funcionamento, além de regulares avaliações e necessidade de reconhecimento periódica 

dos cursos já aprovados. 

Segundo Cerqueira e Santos (2009 apud CUNHA, 2003), no governo de Fernando 

Henrique Cardoso as ações destinadas ao ensino superior foram as leis que regularam os 

mecanismos de avaliação, a criação do ENEM, a ampliação do poder docente na gestão 

universitária, a reconfiguração do Conselho Nacional de Educação com novas atribuições, 
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estabelecimento de padrões de referência para as IES e a criação do Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES).  

O FIES foi instituído no ano de 1999 com o objetivo de promover a sustentabilidade 

do crescimento da educação superior por meio da educação privada, substituindo, para tanto, 

o anterior Crédito Educativo, que não era autofinanciável, tal como é o FIES. 

Já de imediato, no ano de 2004, o FIES contabilizava a porcentagem de 10% do total 

de matrícula efetivadas em cursos de graduação presencial no setor privado, naquele ano. 

Mesmo assim, tal estimativa ainda era menor do que havia sido planejado, principalmente 

pelo fato de haver pré-requisitos que limitavam a participação no financiamento, tais como a 

exigência de fiadores. (SAMPAIO, 2011)7 

Devido a não correspondência das expectativas de demanda que não puderam ser 

absorvidas pelo FIES, especialmente pelo fato de muitos cidadãos não poderem as garantias 

exigidas para se obter o financiamento e, também, pelo grande crescimento de vagas que não 

foram preenchidas no decorrer do ano de 1999 e 2004, foi instituído neste último ano o 

ProUni, que é um programa lançado pelo Ministério da Educação com o objetivo de conceder 

bolsas de estudo integrais e parciais de 50% para o ingresso em instituições privadas de 

educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes 

brasileiros sem diploma de nível superior. (MEC, 2017) 

A partir deste evento, a porcentagem de crescimento anual das matrículas começou a 

oscilar abaixo do percentual de 10%, levando em consideração o fato de que nos últimos três 

anos compreendidos entre o período de 2011 a 2013, este percentual ficaram abaixo de 4%.  

Enquanto as matrículas no setor privado tiveram crescimento de 5,4% no período 
2011-2013, o total de contratos do Fies e bolsas do ProUni ampliou-se cerca de 31% 
no mesmo período. Quando se tem como referência a relação entre novos 
contratos/bolsas concedidas e o número de ingressantes, verifica-se que, em 2011, os 
primeiros equivaliam a 32% dos ingressos e, ao final do período, correspondiam a 
54% do total (IPEA, 2016, p. 13). 

Neste sentido, pode-se perceber que nos últimos anos o crescimento do setor privado 

não apresenta a mesma proporção do financiamento indireto do poder público, portanto, 

deduz-se que mesmo na ausência desse aumento da inversão de recursos públicos não haveria 

possibilidade de sustentação dos níveis de crescimento das matrículas registradas nos últimos 

                                                
7	SAMPAIO, H. O setor privado de ensino superior no Brasil: continuidades e transformações. Revista Ensino 
Superior Unicamp, n. 4, out. 2011.	
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anos. Deve-se ainda considerar o fato que a redução da porcentagem de crescimento anual das 

matrículas em IES privadas, desde meados dos anos 2000, tem relação com a nova 

estruturação do setor privado na educação superior brasileira, por meio dos processos de 

aquisição, fusão e, também, devido a abertura do capital no mercado acionário. 

Os processos de fusão e aquisição, no setor da educação superior, passam a crescer a 

partir de meados da primeira década dos anos 2000, sendo que o atrativo empresarial do 

respectivo setor é intensificado pelas diversas possibilidades de negociação (compra, venda e 

fusão), que proporcionaram um significativo aumento desta rede e, paralelamente, o aumento 

da concorrência que se estabeleceu nos dias atuais. Este aumento da concorrência faz com que 

o modus operandi de gestão das IES privadas se adapte a realidade do mercado globalizado, 

de modo que, passa a haver um aprimoramento contínuo da gestão administrativa, financeira e 

pedagógica, visando a qualidade dos recursos educacionais oferecidos e, também, como 

qualquer outra empresa comercial, a redução de custos e elevação do lucro. (CM 

CONSULTORIA, 2014) 8  

Assim, entre os anos 2007 e 2015, foram realizadas 208 transações financeiras do 
tipo aquisições, vendas e fusões entre as principais empresas de educação em solo 
nacional, sendo que, desse total, 139 transações foram atribuídas às instituições de 
educação superior até o ano de 2014. Entre 2007 e 2014, cerca de 56 operações 
financeiras de expressivo porte foram realizadas por quatro dos maiores grupos 
educacionais do país. (IPEA, 2016, p. 14) 

Como pode-se perceber, fica evidente que as IES privadas assumem uma nova 

perspectiva administrativa e de participação econômica no mercado nacional, fator este que 

também rende as instituições atuais algumas críticas, pelo fato de considerarem que a partir do 

momento que uma instituição educacional assume uma linha de ação similar a das empresas 

comerciais, a mesma é suscetível aos interesses dos seus acionistas e cotistas, não tendo como 

foco principal o oferecimento de serviços educacionais qualificados e eticamente orientados 

para o bem da sociedade. 

Esta nova situação empresarial das IES privadas foi devidamente formalizada pela 

LDB de 1996 e regulamentada pelo Decreto no 2.306/1997, que concederam o status jurídico 

de “empresa educacional” a esta categoria de instituição, o que repercutiu imediatamente no 

aumento dos impostos relacionados aos custos operacionais da prestação dos serviços 

educacionais oferecidos. Porém, é válido considerar que a viabilidade de programas, como o 

                                                
8 CM CONSULTORIA. Fusões e aquisições no ensino superior: Panorama 2007-2014. São Paulo: CM 
CONSULTORIA, ago. 2014. Disponível em: <http://goo.gl/vidN4A>. Acesso em: abr. 2017.	
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ProUni e o FIES, contribuiu significativamente para o restabelecimento da desoneração fiscal. 

Ou seja, nesta situação, as IES lucrativas continuaram tendo acesso a recursos públicos 

indiretos e, paralelamente, começaram a usufruir do seu status de empresa nos mercados 

financeiros. (GOMES, 2010)9 

Neste novo contexto, a partir do ano de 2007, o setor de educação superior privada 

vem passando por um processo de grandes transformações, assumindo, como já enfatizado, 

esta nova perspectiva empresarial. Uma das características que se destacam na literatura 

especializada é o fato de que grandes grupos corporativos atualmente vêm emitindo ações na 

bolsa de valores e assumem a gestão de IES de controle familiar. Trata-se de grupos 

corporativos que exercem forte influência de capital financeiro, inclusive grupos e acionistas 

estrangeiros que percebem que as IES privadas podem oferecer um grande retorno de 

lucratividade. 

Nesse contexto que favorece a entrada dos fundos de investimentos, um grupo de 
mantenedores, em sua maioria pertencente à geração de professores (ou de seus 
filhos) “fundantes” de instituições privadas de ensino superior no país, continua 
heroicamente resistindo e disputando espaço. Esses empresários de pequeno porte 
estão cientes de que existe hoje uma reserva de mercado regional para os grandes 
grupos e, em uníssono idealista, reclamam da selvagem e desleal competição que 
estão enfrentando com os grandes grupos internacionais. Ao mesmo tempo, e de 
forma pragmática, vislumbram nesse mesmo cenário competitivo a possibilidade de 
se fazer um bom negócio, também passando adiante as IES que criaram ou herdaram 
(SAMPAIO, 2011).10 

Como pode ser notado na citação anterior, trata-se de novas tendências de 

investimento focalizadas especificamente no ramo das atividades de IES privadas, que pode 

caracterizar um movimento capitalista de financeirização, oligopolização e 

internacionalização da educação superior brasileira. É um contexto que não pode deixar de ser 

considerado, pois, mesmo que se limite a uma quantidade restrita de instituições, as mesmas 

respondem por uma grande porcentagem das matrículas e cursos do momento atual brasileiro. 

Como pôde ser visto neste tópico, a história do desenvolvimento das IES privadas no 

Brasil passou por diversas fases, tendo surgido como mero complemento do ensino público, 

atualmente se apresenta como um dos ramos empresariais mais lucrativos e, ao mesmo tempo, 

responsável pela maior porcentagem de matrículas efetivadas no país. 

 

                                                
9 GOMES, M. F. Evolução histórica do ensino superior brasileiro. Âmbito Jurídico, n. 82, nov. 2010.	
10	SAMPAIO  apud TEXTO PARA DISCUSSÃO / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.- Brasília : Rio de 
Janeiro : Ipea , 2016, p. 14.	
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3.2 CICLO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR 

O debate a respeito da importância e da emergência sobre a implementação das 

propostas de acessibilidade dos jovens das camadas populares no Ensino Superior no Brasil 

foi claramente realizado a partir do ano de 1990, passando a fazer parte do quadro das 

políticas públicas de educação superior, conduzindo o sistema educacional brasileiro aos 

aspectos relacionados à definição e redirecionamento das políticas que já estavam em curso e, 

também, a possibilidade de reconstrução de reconstrução de novas políticas coerentes com as 

concepções neoliberais.  

Portanto, pode-se considerar que, desde o meio da década de 1970, a estrutura 

sociopolítica e econômica do Brasil influenciou mudanças referentes a definição do caráter 

das políticas públicas, mais especificamente no que tem a ver com a categoria pública e a 

privada, assim como, em relação as discussões sobre a redefinição do papel do Estado, 

analisando a problemática do emprego e desemprego.  

Neste sentido, devido aos debates e solicitações emergentes do respectivo cenário que 

está em contínua mudança, foram definidos vínculos quase lineares referentes ao nível de 

escolaridade da população e a sua capacitação para a inserção e permanência no mercado de 

trabalho, assim como, no que se refere ao seu desempenho produtivo. Estas novas solicitações 

pertinentes à educação e aos trabalhadores, buscavam o desenvolvimento de maior 

produtividade, qualidade e competitividade, com o intuito de adequar a população brasileira 

para a realidade de uma economia globalizada. 

Considerando este contexto mencionado anteriormente, pode-se perceber que no fim 

da década de 1970 e início da década de 1980, o cenário brasileiro apresentava duas 

tendências que se complementavam e, muitas vezes, eram conflitantes, são elas: 1) as 

consequências oriundas das medidas neoliberais da época, baseadas nas medidas de ajuste 

estrutural; 2) a implantação de diversas reformas decorrentes dos processos de 

redemocratização. 

Neste contexto, as políticas públicas passaram a manter o foco em grupos, recursos e 

benefícios, substituindo a política de acesso universal pela política de acesso seletivo, baseado 

na ideia de que: 

O acesso universal faz com que os serviços sejam considerados direitos sociais e 
bens públicos. O acesso seletivo permite definir mais limitadamente e discriminar o 
receptor dos benefícios. [...] As políticas sociais do neoliberalismo, por sua vez, 
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aproximam-se cada vez mais do perfil de políticas compensatórias, isto é, de 
políticas que supõem, como ambiente prévio e ‘dado’, um outro projeto de 
sociedade definido em um campo oposto ao da deliberação coletiva e de 
planificação. O novo modelo de sociedade é definido pelo universo das trocas, pela 
mão invisível do mercado. (MORAES, 2001, p. 66) 

Focalizando grupos específicos, o respectivo modelo se baseia na ideia de que deve-se 

“dar a quem mais precisa”, buscando compensar ou reparar as consequências do passado, 

ideia esta que vem desde a Antiguidade Clássica que mencionava a importância de “tratar 

desigualmente os desiguais” (CURY, 2005, p. 15).  

Tal modelo está relacionado aos pressupostos que norteiam as ações afirmativas, 

“considerando que tais ações são desenvolvidas com o objetivo de promover a representação 

de grupos inferiorizados na sociedade, conferindo-lhes determinada preferência com o intuito 

de lhes assegurar acesso a determinados bens, sejam eles econômicos ou de outra natureza’ 

(MOEHLECKE, 2002, p. 200). 

Seguindo esta linha, o foco que foi determinado para as políticas públicas do projeto 

neoliberal ficou sendo a educação básica, devido a forte pressão social que exigia o aumento e 

melhoria desta categoria de ensino. Neste sentido, pode-se mencionar a época do final dos 

anos 80, no governo do presidente Collor, onde os debates do ensino superior consideravam 

como distorções os seguintes aspectos: a qualificação de profissionais desvinculada do 

processo de geração de riquezas e; a escassa formação no que se refere a categoria de ciências 

exatas e o custo excessivo, em detrimento dos demais níveis de ensino.  

Com o objetivo de consertar as respectivas distorções, foram estabelecidas algumas 

metas, dentre as quais pode-se destacar como principais: o aumento da acessibilidade; respeito 

a autonomia das universidades; estimulação das pesquisas de parcerias entre universidades e 

empresas; o aumento dos programas de pós-graduação e; a qualificação e valorização dos 

profissionais do setor educacional.  

Porém, percebe-se que o que de fato ocorreu foi o estabelecimento de medidas que 

favoreciam à expansão do ensino superior privado, situação consolidada no decorrer do 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), momento este no qual foram 

viabilizados com maior facilidade os processos burocráticos de autorização e credenciamento 

de cursos e de universidades pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) (CORBUCCI, 

2004). 
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Resumidamente, pode-se considerar que dentre os fatores responsáveis pelo 

crescimento do setor privado do ensino superior, destacam-se as determinações impostas do 

ajuste fiscal da década de 90, que foi justamente o momento em que o governo federal não 

investiu nos gastos com a educação superior, investindo os recursos na educação básica. 

Embora, em 2002, 70% do total das matrículas do ensino superior estivessem 
concentrados no setor privado, o modelo de expansão do ensino superior proposto 
na década de 1990, centrado na iniciativa privada, começou a apresentar indícios de 
seus limites. Esses indícios sugerem que o modelo poderá comprometer, em breve, a 
própria sustentabilidade da oferta, tendo em vista a baixa capacidade de demanda da 
sociedade e dos índices de inadimplência dos estudantes matriculados nas 
instituições privadas. Ou seja, a simples ampliação da oferta de vagas não é 
condição suficiente para a democratização do acesso ao ensino superior 
(CORBUCCI, 2004, p. 684). 

Com o objetivo de preencher as vagas disponibilizadas pelas IES privadas foi criado o 

Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES), no ano de 1999, no intuito de 

desenvolver um programa autossustentado, substituindo o Programa de Crédito Educativo 

(PCE/CREDUC), para efetivar o financiamento de estudantes com poucas condições para 

ingressar na formação do ensino superior. 

Para compreender melhor as ações desenvolvidas pelo governo federal, a seguir serão 

abordadas as principais iniciativas políticas que tinham como objetivo facilitar o acesso aos 

cursos superiores oferecidos em instituições públicas e privadas do país. Inicialmente pode-se 

destacar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que é o programa na avaliação do 

ensino médio e de seleção à admissão no ensino superior. O Enem surgiu no ano de 1998 com 

a proposta de democratizar a participação geral dos estudantes brasileiros, propondo assegurar 

a adesão dos estudantes de escolas públicas, estipulando a isenção do pagamento da taxa de 

inscrição. 

O Enem tornou-se, ao longo dos últimos anos, não apenas um instrumento de exame 
nacional de seleção para diversas universidades, mas também um marco que 
acompanhou as recentes mudanças educacionais advindas da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB e sistematizou as estruturas curriculares em 
todas as etapas e modalidades de ensino. Ainda cabe destacar aqui a criação do 
Sistema de Seleção Unificada – Sisu, um programa informatizado de classificação 
dos candidatos para as instituições públicas de ensino superior que oferecem vagas 
aos participantes do Enem. 

Outro programa que merece destaque é o Prouni, que viabiliza o acesso ao ensino 

superior por meio da realização do Enem, e foi criado no ano de 2004 com o objetivo de 

conceder bolsas de estudos para que estudantes com menor poder aquisitivo pudessem estudas 
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em instituições privadas. O Prouni também apresenta políticas de ações que facilitam a 

entrada de diversas categorias sociais de estudantes no ensino superior, tal como, estudantes 

negros, pardos ou indígenas, assim como, os portadores de deficiência. Este programa 

viabiliza dois tipos de bolsa aos estudantes: 1) bolsa integral, direcionada para estudantes que 

com renda bruta familiar per capita de até um salário mínimo e meio; e 2) a bolsa parcial de 

50%, direcionada aos estudantes com renda bruta familiar per capita de até três salários 

mínimos. 

Outra política educacional viabilizada pelo governo federal, que tinha o objetivo de 

estabelecer a recuperação estrutural, pedagógica e de pessoal das universidades federais 

brasileiras foi o programa Reuni que foi criado no ano de 2007, sendo este uma das ações 

integrantes do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, com o intuito de promover 

maior acessibilidade e garantir a permanência do estudante na educação superior. Por meio 

deste programa o governo federal retomou a expansão do ensino superior público, investindo 

especificamente na estrutura física, acadêmica e pedagógica das universidades federais.  

Dentre as medidas de políticas educacionais mais recentes, pode-se mencionar à 

reserva de vagas nas universidades públicas para estudantes que estudaram em escolas 

públicas, assim como, as cotas raciais e étnicas. Este tipo de política educacional tem por 

objetivo a viabilização do acesso ao ensino superior e ao ensino técnico em nível médio às 

classes sociais menos favorecidas. A Lei de Cotas, Lei 12.711/2012, determina que 50% das 

vagas de todos os cursos e turnos das universidades federais seja reservada para aqueles 

estudantes que frequentaram todo o nível médio em escola pública.  

Estatísticas que visavam estabelecer o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes 

de graduação das universidades federais brasileiras demonstram que mesmo antes da Lei de 

Cotas havia um equilíbrio considerável na distribuição de vagas nas universidades federais. 

Conforme a pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (Andifes), pode-se observar que quase 50% dos universitários 

matriculados em instituições federais, no ano de 2011, desenvolveram o ensino médio em 

escolas públicas, como mostra a tabela 3. 
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Tabela 3: Origem escolar dos universitários de instituições federais (%) 

 

Fonte: Andifes 

 

No ano de 2001 foi registrada a quantidade de três milhões de estudantes 

universitários, enquanto que, no ano de 2010 o número registrado era de 5,4 milhões. Este 

aumento significativo nas matrículas universitárias pode ser relacionada a criação de novas 

universidades e de novos cursos e, também, devido a ampliação da estrutura das universidades 

já existentes, colocou nas universidades um considerável quantitativo de novos estudantes, 

porém, este aumento não se apresenta tão expressivo na proporcionalidade devido a grande 

demanda do mercado por profissionais com formação de nível superior, especialmente nas 

regiões Norte e no Nordeste, onde o aumento se apresenta proporcionalmente mais 

significativo. 

No ano de 2000, governo do presidente Luís Inácio da Silva, as políticas de 

democratização e acessibilidade da educação superior demonstraram resultados positivos, 

levando em consideração o aumento na quantidade das matrículas nas IES públicas e 

privadas. No ano de 2010 houve um aumento superior a 100%, comparado ao ano de 2000, na 

quantidade de novas matrículas efetivadas especificamente nas instituições públicas. Porém, 

esta estatística não foi suficiente para atender a demanda reprimida. Neste mesmo período, 

entre o ano de 2001 e 2010, as IES privadas cresceram significativamente, em torno de 74% 

em dez anos, como demonstra a tabela 4.  
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Tabela 4: Número de IES – Brasil 

 

Fonte: Inep-MEC 

 

Pode-se perceber, analisando o crescimento por região, que a região Sudeste se 

apresenta contabilizando a maior porcentagem de estudantes de nível superior, mas, também, 

destaca-se o grande crescimento de outras regiões, especificamente a região Nordeste. Como 

pode-se perceber, em todas as regiões existe um significativo aumento na quantidade de  

matriculados, mas, destaca-se os percentuais da região Nordeste, principalmente, pelo fato 

desta região estar atualmente passando por um recente processo de crescimento econômico, o 

que contribui para a viabilização vagas para determinada parcela da população que não vinha 

sendo contemplada anteriormente. 
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Tabela 5: Número de matriculados por região 

 

Fonte: Inep-MEC 

 

Mesmo havendo significativo crescimento na quantidade de estudantes matriculados 

nos cursos de formação de nível superior, a defasagem ainda pode ser considerada como 

sendo elevada se for compara as estatísticas dos países mais desenvolvidos ou daqueles países 

que estão em fase de desenvolvimento. Infelizmente, a realidade brasileira se apresenta 

distante das expectativas positivas, pois, apenas 12% da população dos estudantes em idade 

regular para o ensino superior estão matriculados atualmente em instituições universitárias. 

De modo geral, percebe-se que as universidades públicas se mantem num crescimento 

contínuo, desde o ano de 2001, no que se refere ao número de unidades de ensino.  Segundo 

os resultados do Censo da Educação Superior de 2010, do total de instituições universitárias 

atuantes no país, cerca de 90% são IES privadas, no que se refere as IES públicas, 4,5% são 

estaduais, 4,2% federais e 3,0% municipais.  

3.3 HISTÓRIA DO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL- FIES 

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) foi criado em 1999 pelo governo  de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), como substituto ao Crédito Educativo, e teve sua 

ampliação no governo de Luís Inácio Lula da Silva, com um novo formato e novas regras. O 

FIES é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na 

educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. 
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O Crédito Educativo (CREDUC) foi criado em 23 de agosto de 1975 e implantado no 

primeiro semestre de 1976, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no segundo semestre 

do mesmo ano foi estendido para todas as regiões do país. O CREDUC era inicialmente 

operacionalizado com recursos do Banco do Brasil, Caixa Econômica federal e bancos 

comerciais. Apenas em 1993, o CREDUC passou a ser operacionalizado pelo Ministério da 

Educação e passou a ter regulamentações que privilegiavam as pessoas mais carentes e 

buscavam critérios de analisar a veracidade das informações enviadas pelos alunos. 

(BARROS, 2003). 

Os problemas de inadimplência que chegavam a 83% e a dívida crescente com a Caixa 

Econômica Federal tornaram o programa inabilitado para dar prosseguimento. Em 25 de 

junho de 1992, por meio da Lei n. 8.436, Fernando Collor, reformulou o programa e tentou 

sanar as dívidas com descontos de até 90% para os devedores. 

No governo FHC (1995-2002), foi criado o FIES através da medida provisória nº 

1.827 de 27 de maio de 1999 e oficializada em 12 de julho de 2001, pela Lei nº 10.260/ 2001. 

O Fundo de Financiamento Estudantil passou a ser destinado não só a alunos matriculados em 

cursos de graduação, educação profissional e tecnológica, quanto a mestrados e doutorados. O 

financiamento estudantil passou a ser de 100% do valor cobrado pelas IES (De Queiroz, 

2014). 

Segundo Amaral (2003), o crescimento das IES privadas no Brasil, acompanhada por 

uma quantidade de vagas não preenchidas e pelo alto índice de inadimplência nas faculdades 

ainda associadas a limitada condição das famílias brasileiras de arcar com ensino superior, foi 

os ingredientes ideais para os avanços das políticas públicas educacionais no Brasil.  

O FIES deu seu salto quantitativo no governo de Luís Inácio Lula da Silva,  com 

regras mais flexíveis; foi o programa que atingiu um maior número de alunos no 

Brasil. No site oficial do programa é destacado os avanços no ano de 2010. A taxa de juros do 

FIES passou para 3,4 a.a., o período de carência passou para 18 meses e o período de 

amortização para três vezes o período de duração regular do curso somados a 12 meses. Além 

disso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) passou a ser o Agente 

Operador do Programa para contratos formalizados a partir de 2010 e o percentual de 

financiamentos subiu até 100%. (SISFIES, 2016). 
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A publicação do estudo desenvolvido pelo SEMESP (2016) destaca que, em 2014, 

havia cerca de 7,8 milhões de alunos matriculados no ensino superior. Destes, 6,5 milhões em 

cursos presenciais (83%) e 1,3 milhão em cursos EAD (17%), sendo que 75% das matrículas 

estão concentradas na rede privada (5,9 milhões). Segundo projeções realizadas pelo Semesp 

a perspectiva é de redução de 3,6% no total de matrículas na rede privada, em 2015, 

provocada pela crise econômica e pela diminuição do número de contratos do FIES, programa 

oferecido pelo governo federal. Em 2016, o número total de matrículas deve se manter estável 

em relação a 2015. 

A taxa de juros aumentaram de 3,4% para 6,5% ao ano. As instituições tiveram que 

oferecer 5% de desconto nos cursos contratados pelo programa. Na figura 4, exemplificamos 

o impacto financeiro ao aluno nos anos de 2014 e posteriormente em 2016.  

 

Tabela 6: Comparação de condições de financiamento para alunos do FIES 

COMPARAÇÃO DE EXEMPLOS NO SITE DO MEC 

 MEC EM 2014 MEC EM 2016 

Duração do curso Pagamento trimestral de até 

R$ 50,00 

Pagamento trimestral de até 

R$ 150,00 

Carência Nos 18 meses após a 

conclusão do curso, o 

estudante pagará, a cada 

três meses, o valor máximo 

de R$ 50,00.  

Nos 18 meses após a 

conclusão do curso, o 

estudante pagará, a cada 

três meses, o valor máximo 

de R$ 150,00. 

Amortização Ao final da carência, o 

saldo devedor do estudante 

será dividido em até 13 

anos [3 x 4 anos (período 

financiado do curso) + 12 

meses].  

 

Ao final da carência, o 

saldo devedor do estudante 

será dividido em até 12 

anos [3 x 4 anos (período 

financiado do curso)]. 

Fonte: SisFies (2016). 

 

As Portarias Normativas nº 21, de 26 de dezembro de 2014 e Portarias Normativas nº 

22 e nº 23 de 29 de dezembro que trouxeram também outras alterações nos dispositivos. 
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Alterações que impactaram desde o desempenho do aluno até o recebimento do repasse para 

as instituições.  

 

Quadro 1: Novas regras do FIES 

FIES ATÉ 2014 FIES A PARTIR DE 2015 

TAXA DE JUROS 6,5% ao ano 

ANTERIOR: Antes, até outubro de 2006, eram 

de 9%. Depois, até agosto de 2009, passou a ficar 

entre 3,5% e 6,5%. Desde março de 2010 os juros 

são de 3,4% ano ano. 

TETO DA RENDA FAMILIAR Limite é a renda per capita de 2,5 

salários mínimos. ANTERIOR: Renda familiar bruta de 20 

salários mínimos. 

CURSOS COM NOTAS ALTAS TERÃO 

PRIORIDADE 

Foco serão os cursos com notas 5 e 4 

no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES). ANTERIOR: MEC exigia avaliação positiva 

no Sinaes. No primeiro semestre, passou a adotar 

o critério e cursos com nota 4 ou 5 somaram 52% 

dos financiamentos. 

PRIORIDADE PARA TRÊS REGIÕES DO 

BRASIL 

Será priorizado o atendimento de 

alunos matriculados em cursos nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

(excluindo Distrito Federal). 

ANTERIOR: Não havia recorte de prioridade 

para regiões ou estados. E 60% dos contratos 

eram com estudantes de estados do Sul, do 

Sudeste ou Distrito Federal. 

NOTAS MÍNIMAS NO ENEM Alunos precisam de 450 pontos na 

média do Exame Nacional de Ensino 

Médio (Enem) e nota diferente de zero na 

redação. 

ANTERIOR: A mudança passou a valer para 

contratos firmados neste ano. Antes, só era 

preciso ter prestado o exame. 

UNIVERSIDADES DARÃO DESCONTO 

EM MENSALIDADES 

Instituições participantes vão oferecer 

um desconto de 5% sobre a mensalidade 

para os estudantes com contrato do Fies. ANTERIOR: Estudante pagava a mensalidade 

mais barata cobrada na instituição pelo curso. 
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PRAZO PARA PAGAMENTO Três vezes a duração do curso 

ANTERIOR: Até 2010, era de duas vezes a 

duração. 
Fonte: Portarias Normativas nº 21,  nº 22 e nº 23 

 

De 2010 a 2014, o número de contratos firmados no Programa de Financiamento 

Estudantil do Governo Federal – FIES cresceu 862% (eram 76 mil contratos em 2010 e 

passou a 732 mil em 2014). No entanto, com a mudança do programa no final de 2014 e as 

restrições impostas a partir de 2015, o índice estimado de queda de um ano para outro chegou 

a 60% (732 mil contratos em 2014 para apenas 287 mil em 2015). 

 

 
Gráfico 1: Contratos firmados - FIES – Brasil (em milhares) 

 
Fonte: Sindata /Semesp | Base: MEC 

 

 Já em 2016, há previsão de que o número de contratos firmados fique próximo a 222 

mil.  No entanto, depois das sérias restrições promovidas pelas portarias 21, 22 e 23 em 2014, 

a estimativa é que reduza em 50% o número de novos contratos. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

A pesquisa em questão será um estudo de caso comparado. Os sujeitos da pesquisa são 

duas Instituições de Ensino Superior localizadas no estado do Ceará que aderiram ao Fundo 

de Financiamento Estudantil (FIES) até 2013 e foram impactadas com os efeitos das novas 

regulamentações do programa, através das portarias 21 e 23, publicadas em dezembro de 

2014. 

A nova regulamentação é resultado, segundo o Ministério da Educação, do gasto 

desenfreado com o programa nos últimos anos. Além da crise econômica e política instaurada 

no Brasil em meados de 2015.  

As instituições de ensino superior em análise possuem uma exposição diferente em 

suas relações com o financiamento do FIES. Esta exposição é mensurada nesta pesquisa pela 

variação de alunos ingressantes em cada ano pelo FIES comparado com o número total de 

ingressantes no mesmo ano. Por exemplo, se uma IES tem 5 mil alunos, destes 2.500 são 

alunos FIES, significa que a IES tem um alto grau de exposição ao programa e depende 50% 

de verba pública. No caso do nosso estudo, esta IES foi chamada de Faculdade 33.  

Sabe-se que o setor de educação poderá ser impactado por outras variáveis além do 

FIES, por isso propõe-se pesquisar IES com diferentes grau de exposição ao programa. Se 

com a nova regulamentação do FIES ambas as IES foram impactadas igualmente, o programa 

poderá revelar-se com alto grau de influência sobre todas as IES ou parte da mudança na 

gestão poderá ter sido causada por outras variáveis. 

Se por outro lado, as IES com alto grau de exposição reagirem de forma diferenciada 

das IES com baixo grau de exposição, detectaremos a dependência relacionada ao FIES.  

Dada a comprovação que as duas IES possuem uma exposição diferente ao FIES e que 

ambas foram impactadas pela nova regulamentação, o estudo de caso irá comparar as 

estratégias e soluções encontradas por cada IES. O estudo de caso responderá as seguintes 

perguntas: 

1) Qual impacto da nova regulamentação sob o quantitativo de matrículas da IES? 

2) Qual impacto da nova regulamentação sob a gestão e as estratégias de crescimento da 

IES previstas no PDI? 
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3) A nova regulamentação impactou o fluxo de caixa das IES? 

A técnica utilizada para avaliar os impactos sofridos pelas duas IES e como estas estão 

conseguindo ou não manter seu crescimento, será através de entrevistas semi-estruturadas 

com os gestores (presidente da mantenedora e diretor geral) e com os membros da Comissão 

Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) do FIES.  

4.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

a) Natureza da pesquisa 

A pesquisa social desenvolvida é do tipo exploratória-descritiva. Segundo Gil (2011), 

a pesquisa exploratória tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer ou modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas pesquisáveis em estudos 

posteriores. O estudo dos efeitos da nova regulamentação do FIES sob a IES do Ceará buscou 

esclarecer o que ocorreu na prática com estas IES após a alteração da política pública.  

A pesquisa descritiva têm como objetivo primordial descrição das características de 

um determinado fenômeno e o estabelecimento de relações entre variáveis. Algumas 

descritivas vão além da identificação da existência entre as variáveis, pretendendo determinar 

a natureza desta relação, se aproximando também de um terceiro tipo de pesquisa, a 

explicativa (GIL,2011). 

No estudo em questão, utilizando o método de pesquisa exploratória esclareceu-se a 

nova regulamentação do FIES e o contexto das alterações desta política pública. A 

investigação deu-se por inicialmente por técnicas quantitativas, após a análise quantitativa por 

procedimentos de amostragem e por fim em um estudo de caso com entrevistas semi-

estruturadas.  

Utilizando o método descritivo de relacionamento entre variáveis, baseado na análise 

dos dados quantitativos, isolou-se duas IES com índices de exposição diferenciados do FIES e 

realizou-se entrevistas semi-estruturadas obtendo assim os resultados da pesquisa. No item 

sobre técnicas de coletas de dados será desenvolvido o passo a passo da pesquisa.  

Por “índice de exposição” ao FIES entende-se que é o percentual de dependência da 

Instituição ao programa governamental, ou seja, o percentual do número de ingressantes 

oriundos do FIES. Por exemplo, se em 2010 ingressaram 1 mil alunos em uma IES “x” e 

destes 500 foram através do FIES, esta IES tem alto índice de exposição ao programa. Já se 
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dos 1 mil alunos, apenas 50 ingressaram através do FIES, esta IES tem baixo índice de 

exposição ao programa. 

b) Locus e período da pesquisa 

A pesquisa foi realizada no estado do Ceará, localizado na região Nordeste do Brasil, é 

o 4° maior estado da região com 148.886,3 km². O Estado é composto por 184 municípios 

divididos para fins de planejamento, segundo a Secretaria do Planejamento e Gestão 

(SEPLANG), em 14 regiões. São elas: Litoral Norte, Litoral Oeste/ Vale do Curu, Grande 

Fortaleza, Maciço de Baturité, Litoral Leste, Vale do Jaguaribe, Centro Sul, Sertão Sobral, 

Serra da Ibiapaba, Sertão dos Crateús, Sertão dos Inhamuns, Carirí, Sertão Central, Sertão de 

Canidé. 

Os dados quantitativos foram coletados no período de outubro e novembro de 2016, 

constando nesta época, 52 IES privadas no Ceará com FIES e 16 IES privadas no Ceará sem 

FIES. Já os dados qualitativos foram realizados, através de entrevistas, no mês de Janeiro e 

Março de 2017.  

c) Técnicas de coleta de dados 

Os dados necessários à pesquisa quantitativa foram coletados através de solicitação 

pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão no dia 26 de outubro de 2016, 

protocolo 23480016361201693, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento- FNDE.  

Em resposta a demanda, em 29 de setembro de 2016, o órgão competente encaminhou 

documentos contendo data de adesão ao FIES de cada IES (Instituição de Ensino Superior) 

privada do estado do Ceará; número de alunos ingressantes através do FIES (Fundo de 

Financiamento Estudantil) no estado do Ceará nos anos de 2010 à 2015, por IES (Instituição 

de Ensino Superior) Privada do Ceará; valores de repasse do FIES para cada IES (Instituição 

de Ensino Superior) privada do Ceará nos anos de 2010 à 2015; e quantidade de contratos 

formalizados por ano (visão país). 

Os dados foram tabulados no Excel e analisados os seguintes itens: o índice de 

exposição de cada IES ao FIES nos anos de 2010 a 2015. Assim como a variação desta 

exposição/dependência após a nova regulamentação, ou seja, entre o ano de 2014 e 2015.  

Após a pesquisa quantitativa, selecionou-se duas IES, aqui denominadas de “A” e “B” 

para entender os efeitos desta nova regulamentação no número de ingressantes, faturamento e 

crescimento de cada uma destas Instituições de Ensino Superior. As IES selecionadas estão 
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localizadas no interior do Ceará e possuem índices de exposição ao FIES diferenciados. Além 

de possuírem tamanho semelhante, quanto ao número total de alunos das IES.  

A IES “A” apresenta alta dependência do FIES até nos anos de 2010 a 2014 e uma 

queda neste índice após a nova regulamentação, em 2015. Enquanto a IES “B” possui uma 

baixa dependência do FIES nos anos de 2010 a 2014 e conseguiu reduzir ainda mais esta 

dependência após a nova regulamentação.  

A pesquisa qualitativa se deu através de uma entrevista semiestruturada com os 

gestores de cada IES selecionada. A técnica de coleta de dados baseada em entrevista é 

bastante adequada, segundo Gil (2011) aput Selltiz et al (1967), para obter informações acerca 

do que as pessoas pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca de suas  explicações 

ou razões a respeito das coisas precedentes.  

d) Técnica de análise de dados  

Os dados foram analisados seguindo as etapas: estabelecimento de categorias, 

tabulação, análise estatística dos dados, avaliações das generalizações obtidas com os dados, 

interferência de relações causais e por fim a interpretação de dados ( GIL, 2011). 

Após a coleta de dados realizou-se a organização dos dados de cada IES, por ano, de 

2010 a 2015. Em planilha do excel foram inseridos os dados do número total de ingressantes e 

em seguida o número total de ingressantes apenas através do FIES nestas mesmas instituições. 

O percentual da relação destas duas variáveis determinou o índice de exposição por ano ao 

FIES de cada instituição. 

Dando continuidade a pesquisa, foram gerados gráficos a serem analisados por região, 

por mesorregião das faculdades escolhidas e por fim da faculdade “A” e da faculdade “B”. 

Iniciou-se a transcrição das entrevistas e análise de seu inter-relacionamento com os 

resultados da pesquisa quantitativa. 

Os resultados foram avaliados de acordo com os três dimensões apresentadas abaixo: 

1 Estratégias de gestão e marketing 

2 Qualidade do ensino mensurada pelo ENADE 

3 Estratégias financeira e de expansão 
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As três dimensões foram selecionadas, dentre outras, por englobar os principais 

aspectos das Diretrizes de Avaliação das Instituições de Educação Superior. O Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei n˚ 10.861, de 14 

de abril de 2004 traz dez dimensões que competem estabelecer diretrizes, critérios e 

estratégias para o processo de avaliação de uma IES.  

No seu art. 3˚ estabelece as seguintes dimensões: a missão e o Plano de 

Desenvolvimento institucional (PDI); a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização; a responsabilidade social da IES; a 

comunicação com a sociedade; as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 

corpo técnico-administrativo; a organização e gestão da instituição; a infra-estrutura física; o 

planejamento e avaliação; as políticas de atendimento aos estudantes e a sustentabilidade 

financeira.  

Dentre as dimensões do SINAES, selecionamos três para analisar a as entrevistas da 

pesquisa qualitativa deste estudo.  

 

FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO CEARÁ 

 

As duas faculdades em análise nesta pesquisa estão localizadas no Nordeste e segundo 

relatório da SEMESP de 2015, é a segunda maior região em termos de matrículas em cursos 

presenciais do Brasil, são 20,9%. Perdendo apenas para o Sudeste com 47,2% de matrículas.  

Inserido neste contexto está o Ceará com 54 instituições privadas e apresentando um 

crescimento de 648% em relação ao número de matrículas presenciais nas IES privadas. Entre 

2012 e 2013 o aumento foi de 10,5% (202 mil em 2013 contra 183 mil no ano anterior). O 

Ceará é o décimo colocado no aumento do percentual de ingressantes no Ensino Superior, são 

3,3% a mais que no ano de 2012 (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Total de matrículas nos cursos presenciais no Ceará 

 
Fonte: Sindata/Semesp | Base: Censo Inep 

 

As IES cearenses em estudo ficam localizadas na mesorregião do Jaguaribe e região 

metropolitana de Fortaleza. Regiões que possuem o número de matrículas em faculdades 

privadas maior que o número de ingressantes na pública. Na região metropolitana de 

Fortaleza são 35.980 alunos ingressantes na rede pública para 104.233 na rede privada. E na 

mesorregião do Jaguaribe são 2.337 alunos ingressantes na rede pública para 2.902 na rede 

privada (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Matrículas por região do estado do Ceará 

 
Fonte: Sindata/Semesp | Base: Censo Inep 

   

O relatório do SEMESP de 2015,  também traz os dados referentes ao FIES no estado 

do Ceará. O número de contratos firmados do FIES no período de janeiro de 2010 a junho de 

2015 ficou em torno de 101 mil. Destes a região metropolitana de Fortaleza domina o número 

de contratos, são 76%, enquanto a mesorregião sul cearense ficou com mais de 10 mil 

contratos. As demais regiões com apenas 6 mil destes contratos.  

 

Gráfico 4: Matrículas por região do estado do Ceará 

 
Fonte: Sindata/Semesp | Base: Censo Inep 
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Para fins de estudo iremos denominar a primeira faculdade em análise, localizada na 

região metropolitana, como faculdade “A”. E a segunda, localizada na região do Jaguaribe, 

como faculdade “B”. Segundo dados divulgados no site oficial do FIES, a faculdade “A” 

possui 11 cursos oferecidos através do programa em apenas 01 polo.  Enquanto a faculdade 

“B” possui 16 cursos oferecidos através do programa em 03 polos (endereços) distintos. Veja 

Figura 4 abaixo: 

 

Gráfico 5: Faculdades a serem estudadas no estudo de caso 

 
Fonte: SISFIES  

 

4.2 ELABORAÇÃO DAS ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 

Propõe-se como técnica na respectiva pesquisa a utilização de entrevistas estruturadas. 

Segundo Gil (2012), esta pode ser definida como uma técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com objetivo de obtenção dos dados 

que interessam à investigação.  

Ainda segundo Gil (2012) a entrevista é bastante adequada para a obtenção de 

informações acerca do que as pessoas esperam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem 

como acerca das suas explicações ou razões a respeito de projetos futuros.  

Dentre as modalidades de entrevista, optaremos pelas entrevistas abertas. Esta, 

segundo Gil (2012), desenvolve-se a partir de uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e 

redação permanece invariável para todos os entrevistados. Por possibilitar diversas formas de 

tratamento dos dados, esse tipo de técnica torna-se adequado para a pesquisa em questão. 
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Nesse sentido, segue o detalhamento do objetivo das entrevistas que serão 

direcionadores para formulação do questionário que será preparado antes das visitas em 

campo. Mais adiante, após a demonstração e análise dos gráficos referentes aos resultados 

quantitativos e comparativos obtidos serão apresentadas as respostas obtidas pela aplicação do 

questionário.   

Quadro 2: Objetivos direcionadores 

OBJETIVOS DIRECIONADORES DO QUESTIONÁRIO DAS ENTREVISTAS 

1. Sabe-se que uma das mudanças realizadas pelo Ministério da Educação no FIES, foi a 

alteração no cronograma de repasses de CFT-E de 12 para 8 repasses anuais. Ou seja, 

mensalidades de alunos de julho passaram a ser recebidas apenas em dezembro. De que 

forma esta alteração interferiu no fluxo de caixa e resultados líquidos das IES?  

2. Baseado no mesmo contexto da questão 1, quais medidas adotadas pela IES para o 

cumprimento das responsabilidades financeiras e de crescimento da instituição? 

3. Quais estratégias foram utilizadas para manter ou aumentar o mesmo número de 

ingressantes na IES em 2015, após a nova regulamentação do FIES? 

4. A nova regulamentação do FIES interferiu no perfil dos ingressantes da sua IES? 

5. A nova regulamentação determina que os alunos que terminaram o ensino médio a 

partir do ano de 2010 terão que ter obtido média de 450 pontos no ENEM e não ter 

zerado a redação na prova para se candidatar ao FIES. Esta regulamentação impactou no 

quantitativamente e qualitativamente nos ingressantes da sua IES? 

6. A nova regulamentação do FIES trouxe impactos na aprovação pela CPSA aos 

candidatos ao FIES? 

 

Baseado nisto, os dados concretos para realização do projeto que serão extraído nas 

entrevistas, serão os seguintes: comparativo do quantitativo de matrículas nas IES antes e 

depois da nova regulamentação do FIES; comparativo do perfil de ingressantes, fluxo de 

caixa após a nova forma de pagamento das CFT-E, comparativo das estratégias de gestão e 

crescimento previsto em PDI com a nova regulamentação.  

4.3 TRATAMENTO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Nessa instância do trabalho, encontra-se uma tentativa de interpretação que oscila 

entre o rigor da objetividade e as peculiaridades da subjetividade. Procura-se objetivar a 
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subjetividade das estratégias de cada IES frente a alteração da política pública educacional e a 

objetividade das mudanças no número de ingressantes de cada IES.  

De acordo com Bardin (2011), a análise dos dados é composta por três momentos: a 

pré-análise, a codificação e a enumeração. Na pesquisa, teremos uma atenção especial ao 

segundo momento, pois de acordo com a autora é na codificação que ocorre a transformação 

do dado bruto – evidência original – em estrutura traduzida de manifestação do dado 

(CASTRO; SARRIERA, 2011).  

Tabela 7: percentual do grau de exposição de cada IES 

PERCENTUAL	DE	EXPOSIÇÃO	DAS	FACULDADES	PESQUISADAS	

FACULDADE	ANALISADAS	
PERCENTUA

L	DE	
EXPOSIÇÃO	

IES	1	 0,10%	
IES	2	 0,30%	
IES	3	 0,10%	
IES	4	 0,20%	
IES	5	 0,20%	
IES	6	 0,90%	
IES	7	 0,40%	
IES	8	 0,20%	
IES	9	 0,30%	
IES	10	 0,40%	
IES	11	 0,20%	
IES	12	 0,20%	
IES	13	 0,80%	
IES	14	 0,30%	
IES	15	 0,10%	
IES	16	 0,90%	
IES	17	 0,70%	
IES	18	 22%	
IES	19	 1%	
IES	20	 24%	
IES	21	 26%	
IES	22	 6%	
IES	23	 24%	
IES	24	 23%	
IES	25	 9%	
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IES	26	 29%	
IES	27	 21%	
IES	28	 1%	
IES	29	 6%	
IES	30	 9%	
IES	31	 22%	
IES	32	 23,50%	
IES	33	 52%	
IES	34	 9,40%	
IES	35	 7,50%	
IES	36	 13,75%	
IES	37	 7,20%	
IES	38	 8,80%	
IES	39	 18,30%	
IES	40	 18,70%	

 

A tabela 7 apresenta as 53 IES analisadas do estado do Ceará que aderiram ao FIES, 

demonstrando o percentual do grau de exposição de cada uma no ano de 2015, após a nova 

regulamentação do FIES. Para os fins deste estudo, são consideradas com alto grau de 

exposição as IES que dependem na sua receita em mais de 20% do financiamento do FIES. 

Este percentual foi estipulado pelo fato de considerar que as IES que dependem de mais de 

20% da receita advinda do financiamento do FIES são instituições que não tem ainda uma 

estrutura financeira adequada para se manterem com seus próprios recursos, sendo, portanto, 

diretamente dependentes do financiamento terceirizado para arcar com suas finanças.  

Analisando a tabela anterior pode-se perceber que, de modo geral, o grau de exposição 

da maioria das faculdades do estado do Ceará é classificado como “baixo”, o que indica que, 

proporcionalmente, há um número relativamente pequeno de estudantes que estão utilizando o 

financiamento do FIES como recurso para adentrarem nas IES pesquisadas.  

Com o intuito de fazer uma comparação mais precisa a respeito desta diferença de 

variação entre o grau de exposição que pode ocorrer entre as IES, foram selecionadas duas 

instituições, uma que apresenta o grau de exposição baixo e outra que apresenta o grau de 

exposição considerado alto 

Foi selecionado a faculdade 33 que é um modelo de uma IES classificada como alto 

grau de dependência do FIES, pelo fato da sua receita financeira depender mais de 20% do 
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financiamento do programa no ano de 2014 a faculdade dependia 55% do FIES, e em 2015 a 

dependência ficou em 52%. 

E também foi selecionado a faculdade 39 que pode ser classificada com um índice de 

dependência baixo em relação ao financiamento do FIES, pois o índice da mesma permaneceu 

abaixo dos 20% em dois anos consecutivos, no ano de 2014 o índice de dependência era de 

19% e no ano de 2015 baixou para 18,3%. 

Percebe-se, portanto, que a Faculdade A (número 33) apresenta um índice de 

dependência alto em relação ao financiamento do FIES, enquanto que, a Faculdade B (número 

39) apresenta um índice que pode ser classificado como baixo, conforme os critérios que 

foram estabelecidos para o respectivo estudo.  

4.4 ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos pela aplicação de uma entrevista 

semi-estruturada, com o objetivo de melhor compreender o tema até aqui tratado, buscando 

identificar informações que nem sempre podem ser identificadas por tabelas quantitativas. 

Os entrevistados foram os seguintes:  

 

PESQUISA:  
Formulário de Transcrição de Entrevista 

CÓD.	ENTREVISTA:	EN01	
	
FACULDADE	39	

DATA:	09/01/17	
NÚMERO	DA	ENTREVISTA:	01	

ENTREVISTADOR:	JESSYCA	LAGES	DE	CARVALHO	CASTRO		

ENTREVISTADO:		Coordenador	do	FIES	

TRANSCRITOR:	JESSYCA	LAGES	DE	CARVALHO	CASTRO	 DURAÇÃO:	28min17segundos	

 

PESQUISA:  
Formulário de Transcrição de Entrevista 

CÓD.	ENTREVISTA:	EN02	
	
FACULDADE	33	

DATA:	13/03/2017	
NÚMERO	DA	ENTREVISTA:	02	
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ENTREVISTADOR:	JESSYCA	LAGES	DE	CARVALHO	CASTRO		

ENTREVISTADA:	SIMONE	(	COORDENADORA	DO	FIES)	

TRANSCRITOR:	JESSYCA	LAGES	DE	CARVALHO	CASTRO	 DURAÇÃO:	08	minutos	e	29	
segundos	

 

 

“Qual motivo que levou sua IES a aderir ao Fundo de Financiamento 

Estudantil?” 

EN01: No início, quando poucos conheciam o que era o FIES, todos nós tomamos a 
decisão de aderir ao FIES como forma de ter um segundo plano financeiro aos 
alunos que procuravam ingressar no Ensino Superior. Com o tempo fomos 
percebendo que as leis tendenciavam por beneficiar de alguma forma as Instituições 
que aderiram ao programa, o que levou praticamente, como ponto principal da nossa 
Instituição foi ter condições de oferecer aos nossos alunos, ao egresso do Ensino 
Médio da região, condições de ingressar no Ensino Superior mesmo não tendo renda 
suficiente e não tendo a oportunidade de emprego, aqui a região precisava de um 
programa como este para ajudar a inclusão destes jovens no Ensino Superior” 

EN02: O aumento do número de alunos na instituição. Os alunos com dificuldade de 
pagar e a instituição aderiu ao financiamento para ajudar os alunos que queriam 
permanecer na instituição, para ajudar, para somar. 

Como pode-se perceber, os entrevistados mencionam que por meio do FIES a gestão 

das IES consideram ser interessante o fato de poder atrair mais alunos para se matricularem, 

além de perceberem, posteriormente, que o governo federal concede benefícios as IES que 

aderem ao programa. Neste sentido, entende-se que, de modo geral, a aderência das IES ao 

programa do FIES é percebido pelos gestores como um recurso para complementar e 

aumentar o quadro de estudantes em suas instituições. 

Segundo a dimensão estudada, de estratégias de gestão, as respostas da pergunta 

acima, refletem o FIES como uma das políticas adotadas pelas IES para o processo de 

expansão.  

 

“A segunda questão trata sobre a área de estudo mais procurada pelos alunos 

para ingressar na sua IES através do FIES. Qual seria esta área mais procurada?” 

EN01: Nós temos aqui quatro cursos hoje, quando aderimos ao FIES tínhamos três 
cursos apenas. E o curso mais procurado é o de Direito.” 
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EN02: Medicina Veterinária, é um curso com valor mais alto e com o FIES os 
alunos consegue fazer o financiamento e permanecer na instituição. O curso tem o 
valor aproximado de 2.000,00 ( dois mil reais) 

Como pode-se perceber, nas duas IES analisadas, os cursos que são mais procurados 

por intermédio do financiamento do FIES são os cursos que possuem o valor da mensalidade 

mais alto, portanto, deduz-se que o programa do FIES contribui para que estudantes como 

menor poder aquisitivo possam ter acesso a cursos que, geralmente, não poderiam financiar 

devido as suas condições financeiras. 

 

“Como você avalia os primeiros anos do FIES, de 2010 a 2014, no que se refere ao 

aumento do número de alunos na sua instituição?” 

EN01: Especificamente na nossa Instituição tenho a impressão que fomos na 
contramão das demais. Nós criamos um programa, um estudo para avaliar o impacto 
do FIES a médio e longo prazo. O que nos revelou que o programa do FIES, de 
acordo com nosso estudo, é claro, o programa do FIES mais cedo ou mais tarde 
estaria fadado a estancar ou até mesmo parar... Com medo, com temor, que isso 
viesse a trazer uma insustentabilidade financeira para a instituição, desde o início do 
FIES nos programamos para aderir apenas 1/3 dos ingressantes ou do faturamento 
da instituição, acima disto a gente não oferecia e não oferece até hoje. Visto que o 
FIES prioriza as Instituições o pagamento de impostos, com os recursos dos 
certificados eletrônicos. O FIES nos paga através de certificado eletrônico e este 
certificado pode ser negociado com o governo. Contudo, eles priorizam o 
pagamento e impostos. Os nossos impostos foram calculados, a gente leva em 
consideração estes impostos, também no cálculo, de demanda do FIES. Além dos 
impostos, a demanda da procura e o risco. Principalmente o risco financeiro de 
sustentar a maquina funcionando, a Instituição funcionando bem, com qualidade. 
Este programa nos revelou que a gente só poderia fazer este estudo, nos revelou que 
a gente só poderia fazer de 1/3 dos ingressantes, por isso, até hoje estamos optando 
por 1/3 dos ingressantes. 

EN02: Houve um aumento gradativo, muito bom nos anos de 2010 a 2014, porque 
as instituições que aderiram ao programa conseguiram este aumento. Houve um 
aumento de aproximadamente 80% no número de alunos. 

Analisando as respostas das duas faculdades entrevistadas percebe-se que é notório 

que a adesão do programa FIES traz sim um crescimento significativo de alunos matriculas as 

IES que aderem ao programa, porém, como menciona o entrevistado EN02 esta 

progressividade de matrículas não é ilimitada, há momento em que chega um limite de 

matrículas, e, até, a diminuição de matriculas feitas por meio do programa. Ainda é válido 

salientar as exigências rigorosas, mencionadas pelo entrevistado, a respeito dos impostos 

cobrados rigorosamente pelo governo federal o que nem sempre torna o programa tão 

vantajoso para as IES.   
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Segundo as dimensões analisadas, esta resposta também reforça os resultados de que o 

FIES caracterizou-se como uma política de expansão das IES, contribuindo para o aumento 

significativo do número de alunos das IES.  

 

“Com relação ao faturamento da IES, como vocês avaliam os anos de 2010 a 2014 

com relação ao faturamento oriundo do FIES?” 

EN01: O faturamento do FIES não mexeu muito com nossas previsões financeiras, 
como eu já disse, só é de 1/3 e a inadimplência aqui na instituição é pequena, muito 
pequena, então o FIES acompanhou o ritmo. O FIES praticamente não tinha 
inadimplência até 2014, contudo, o processo de aditamento de contrato 
naturalmente, é natural que eles envolvam alguns atrasos, porque demanda ai muitos 
atores, é a instituição, o FNDE, os bancos, os próprios alunos, até que todos estes 
atores cumprissem a sua parte,  isso levava um tempo, o que ocasionava um atraso 
no repasse dos créditos do FIES. Contudo, nesta época que você mencionou, o FIES 
conseguiu entrar na nossa contabilidade no mesmo ritmo do faturamento das demais 
mensalidades. Então não houve nenhum impacto para a gente em especial. Até 2014 
então o faturamento do FIES foi condizente com o que você esperava e dentro do 
planejado. Isso.  

EN02: Aumentou consideravelmente. 

Percebe-se, portanto, que em determinado caso a associação com o FIES não 

demonstra um aumento substancial na receita da instituição entrevistada, ainda levando em 

consideração o processo burocrático que existe para efetuar o pagamento dos financiamentos. 

Já o entrevistado da faculdade EN01 afirmou que a receita aumentou significativamente após 

a associação com o programa FIES. 

Relacionando a dimensão de expansão financeira, ficou evidente que ambas as IES 

demonstraram acrescimento na receita com o programa governamental.  

 

“E com relação a expansão da faculdade, entre 2010 e 2014, houve uma expansão 

maior oriunda deste faturamento do FIES ou não? Vocês já esperavam, tinham o 

planejado e apenas cumpriu?” 

EN01: De acordo com nosso PDI, a expansão veio de acordo com o que já estava 
programado. Nossos investimentos de marketing, nosso investimento na Instituição, 
não houve nenhum número que divergisse, que pudéssemos atribuir ao FIES. Porém, 
nos cursos em que a demanda do FIES é menor, notamos, com o FIES, uma 
melhoria na expansão, nos cursos em que a demanda do FIES é menor. Porque são 
cursos que naturalmente, no Brasil todo é menos procurado. Não podemos comparar 
um curso, por exemplo, de psicologia, a demanda da psicologia, com o Direito. 
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Então, nesses cursos o FIES foi motivo de aumento. Houve um impacto positivo. Já 
no curso onde a demanda de ingressantes é maior, que é o Direito, o FIES não 
mexeu em nada a perspectiva.  

EN02: É relativo, mas de um modo geral, todas as instituições de ensino que tiveram 
expansão foram por conta do programa. 

Como pode ser observado, ambas as faculdades entrevistadas consideram 

positivamente que houve sim um crescimento significativo do faturamento das mesmas após 

aderirem ao programa FIES, obviamente, deve-se compreender que apenas a mera associação 

ao programa não vai trazer uma lucratividade exorbitante para as instituições, sendo 

necessários que estas invistam em infraestrutura, marketing, dentre outros recursos, que 

atraiam a atenção dos estudantes, neste sentido, o FIES se apresenta como sendo um bônus a 

mais para a instituição.  

Relacionando a dimensão de expansão percebe-se que foi cumprido por ambas a 

expansão prevista em PDI e que nos anos de 2010 a 2014 os investimentos realizados 

ultrapassaram os previstos. 

 

 “A nova regulamentação do FIES causou impacto POSITIVO ou NEGATIVO a 

Instituição?” 

EN01: O impacto acontece em diversos cenários. Tem o impacto do ponto de vista 
financeiro e tem o impacto do ponto de vista da regulamentação em si. Da forma que 
era antes, que não se observava a qualidade do aluno, o rendimento, a nota do aluno 
no ENEM, isso nos trazia impactos no dia a dia da faculdade, no meio acadêmico e 
também no ENADE. Reflexo no ENADE por conta do ingresso do aluno em 
condições com base do ensino médio muito baixas e o que poderia também a levar a 
instituição a correr um risco de ser penalizada em uma supervisão, na regulação da 
instituição, em meio as fiscalizações. Do ponto de vista financeiro, houve um 
impacto negativo, mas como a nossa instituição desde o inicio, não abriu o FIES 
ilimitado, isso não foi percebido. Mas sabemos que nas instituições que aderiram 
100% dos alunos ao FIES houve um impacto terrível, mas particularmente a nossa, 
nossa instituição teve esse cuidado de calcular o risco de ter todo nosso alunado no 
FIES, as regras que criaram novas, só veio a fortalecer nossa perspectiva de 1/3 dos 
alunos com o FIES. 

EN02: Negativo, porque houve muito prejuízo. A instituição que aderiu ao programa 
não trabalhou mais da mesma forma que vinha trabalhando nos anos anteriores, os 
alunos começaram a evadir. Eles faziam as matriculas, não conseguiam o 
financiamento e vinham realizar o cancelamento de matrícula. 

Portanto, fica evidente que as instituições necessitam prever meticulosamente a 

porcentagem que devem disponibilizar ao programa, pois o risco de evasão é muito grande, 
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pelo fato de não conseguirem cumprir as exigências necessárias para adquirir o financiamento 

do FIES, o outro problema, também, consiste na necessidade de as instituições estarem 

constantemente adequadas as exigências do programa, caso contrário não podem aderir ao 

mesmo. 

 

“Qual ponto de vista negativo financeiro?” 

EN01: O ponto de vista negativo financeiramente falando é em meio aos processos 
internos do dia a dia do trabalho do FNDE, dos bancos, dos autores do FIES. O 
simples fato de ter uma guia de imposto mal pago na instituição gera na receita 
federal um tipo de inadimplência da instituição junto a um órgão governamental e 
segundo a constituição brasileira o governo não pode pagar quem deve a ele. Então é 
uma lógica muito simples, porém, é analisado friamente, não há uma análise pontual 
do caso. Então até que as instituições percebessem isso houve muitos problemas no 
processo de recompra, quando a instituição vende os certificados que recebeu, os 
certificados eletrônicos, ao governo, transforma isso em dinheiro. Neste período de 
recompra, quem tiver algum problema na receita federal, uma guia mal paga. Você 
foi pagar uma guia e não calculou os juros direito, ficou ali uns 100, 200 reais mal 
calculado, aquilo impediria a recompra. Então, isso causava impacto, porque era um 
mês sem faturamento até que isso se resolvesse. Ademais, o cronograma que o FIES, 
o FNDE disponibilizou para as instituições ao longo do tempo foi melhorando. Mas 
no inicio tínhamos possibilidades de poucas recompras dentro do semestre e quando 
não acontecia a recompra por algum problema de uma guia de imposto mal paga ou 
qualquer outro ou mesmo o sistema que caia, esse tipo de coisa, perdia a vez e não 
tinha outra chance de ter aquele dinheiro em caixa para resolver a vida financeira da 
instituição. Até hoje, hoje muitos destes problemas foram resolvidos. Contudo 
fomos surpreendidos agora, no semestre passado, com um atraso de  quase um 
semestre. 
O contexto revela que o FIES tem muita ainda para melhorar. Causa impactos 
positivos e negativos, porém essas portarias trouxeram os dois. Positivos do ponto 
de vista da educação, do ENADE, da qualidade do aluno, esse aluno ingressante 
vem com a qualidade, um nível melhor, porém, no ponto de vista financeiro ainda 
continua com inúmeros problemas com relação aos cronogramas que não são bem 
respeitados. As previsões de cronograma, como o próprio cronograma diz, ele não é 
um cronograma fixo, real. Ele é uma previsão que pode sofrer alterações a qualquer 
momento. O que deixa o empresário, a instituição em uma zona de risco. Ele não 
pode assumir muito compromisso e depender disso 100%, acarreta muitos 
problemas. O atraso desse dinheiro gera outros atrasos na instituição e esse juros vai 
se somando, pode por em risco até mesmo a vida da instituição, o funcionamento da 
instituição. Porém, para nós, desde o inicio já calculado todos estes riscos, não 
sofremos muito com isso.  
Se nós tivéssemos uma folha de pagamento, de funcionários dependente disto, seria 
o fim. Estaríamos em uma situação insustentável. Porém, nossa folha de pagamento 
é uma das despesas que não depende em nada do FIES. Em nada. Agora depende 
muito do FIES, aqui para a gente, que foi uma opção nossa, o pagamento de 
impostos e outras despesas além dessa, pequenas despesas. Porém, com o atraso do 
FIES, também atrasamos nossos pagamentos, fornecedores para privilegiar os 
impostos. Contudo, mesmo pagando os fornecedores com atraso conseguimos ver 
uma fatia de juros e multa que está saindo dos nossos caixas, por conta de uma má 
regulação do FIES. Consideramos ainda que o FIES precisa melhorar e muito com 
relação a regulação e processo de trabalho.   
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De modo geral, a grande reclamação financeira advinda do programa FIES refere-se 

ao processo burocrático que ainda precisa ser melhorado, pois, um simples incidente em 

relação a um financiamento mal resolvido coloca a instituição na categoria de inadimplência, 

enquanto que, boa parte destes problemas provém dos tramites ainda mal elaborados do 

programa. Há ainda o problema no atraso do repasse dos financiamentos do FIES para as IES 

o que interfere negativamente em todo o controle financeiro da empresa, podendo criar 

problemas graves, como o não pagamento de funcionários, por exemplo. 

Relacionando a dimensão financeira, o FIES foi analisado por ambas as IES como 

positivo no aumento de receita nos anos de 2010 a 2014. Já no ano de 2015, foi considerado 

como negativo por desorganizar o fluxo de caixa, logo previsão de receita e pagamento de 

fornecedores das IES.   

A qualidade do ensino mensurada pelo ENADE e estudada na segunda dimensão é 

destacada como ponto fraco nos anos de 2010 a 2014, quando não havia nota mínima no 

ENEM para critério de ingresso pelo FIES. Logo, os alunos entravam nas IES privadas com o 

nível de estudo inferior ao desejado e prejudicavam a nota do ENADE. Após a nova 

regulamentação que estabeleceu a nota mínima de 450 pontos para solicitar o FIES, o aluno 

ingressante passou a ter um nível de escolaridade mais avançado. Fato este que foi 

considerado positivo por ambas as IES estudadas.  

 

Quais as estratégias que a IES adotou então para manter a sustentabilidade e o 

crescimento? 

EN01: Muitas instituições aderiram a programas de financiamento particulares, nós 
não entramos em nenhum destes programas. Nós temos um programa de negociação 
próprio da IES, mas não é nenhum financiamento, o que a gente fez aqui para 
manter a sustentabilidade financeira foi justamente, devido termos iniciado da forma 
correta, no nosso ponto de vista, foi manter o foco no pagamento dos professores, 
em consequência disso, os fornecedores, a infraestrutura teve uma redução no 
investimento. Uma pequena redução, mas como estamos criando um novo PDI, foi 
criado vários estudos estratégicos para decidir a melhor forma de investir. 
Descobriu-se que em muitos lugares que investíamos 10% do faturamento não trazia 
resultado. Então, estudos com softwares, com profissionais que trabalham com Big 
Data, BI, nos revelou que poderíamos melhor a nossa forma de investimento a ponto 
de ter uma sobra para sustentar este problema. O que melhorou a qualidade do nosso 
serviço. O nosso marketing por exemplo, nós investíamos uma fatia do faturamento 
do marketing que hoje consideramos errado. Hoje investimos bem menos e temos 
um impacto maior, o que trouxe esta reformulação no nosso PDI, as reuniões com os 
grupos discentes, grupos docentes, com profissionais estratégicos da instituição nos 
trouxeram pesquisas com BI, com softwares que hoje utilizam no ramo do Big Date 
que estudam dados e pesquisas locais, que nos revelou que nosso investimento 
poderia ser melhor canalizado. Por isso, o impacto foi absorvido naturalmente.  
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EN02: Hoje a instituição não aderiu a outros programas de financiamento, mas 
tomamos algumas medidas, como a demissão de alguns funcionários, diminuímos o 
quadro e criamos outros programas de bolsa, não de financiamento, para oportunizar 
alguns alunos dentro daqueles pré-requisitos e reduzimos os valores de alguns 
cursos. Oferecemos descontos em alguns cursos para que o aluno pudesse 
permanecer na instituição. 

As estratégias mencionadas pelas instituições entrevistadas abordam diversos 

aspectos, que não necessariamente tem a ver com a propaganda chamativa do programa FIES, 

pelo contrário, os investimentos se referem à estratégias de marketing, reformulação do 

quadro de funcionários adesão a outros programas de bolsas, oferecendo, desta forma, outras 

possibilidades de financiamento para os estudantes. 

 

 

Para aumentar o número de ingressantes como a IES fez? 

EN01: Bem, com relação ao aluno que consegue absorver a mensalidade a gente 
simplesmente  focamos na qualidade do ensino. Os nossos índices de aprovação no 
curso de Direito da OAB, somos líderes na região. De ano a ano estamos nos 
preocupando com este crescimento no número de aprovados na OAB, a qualidade 
do ensino, formar o aluno crítico, da a qualidade na infraestrutura para que o aluno 
possa ter um melhor dia a dia dentro da instituição, sinta-se mais a vontade. A gente 
procura sempre ouvir o aluno para saber exatamente o que ele está precisando, com 
relação ao curso de psicologia, a última turma de egresso está 100% empregada. O 
índice de empregabilidade do nosso aluno de psicologia é de 100%. Então a gente 
investe em cima dessa qualidade, acompanhando o egresso, a gente não solta o 
aluno no mercado e dá tchau para ele. Tentamos acompanhar a vida profissional 
deste aluno. Este aluno, estamos falando agora do aluno que consegue absorver a 
mensalidade.  
Porém, tem uma fatia do mercado que são alunos que não consegue absorver, tem 
vontade de estudar na instituição e não conseguiram também o FIES. A Instituição 
tem um setor financeiro que disponibiliza um leque de vantagens, descontos, formas 
de pagamento e o aluno é livre para chegar na instituição e negociar da forma que 
quiser. São oferecidos descontos aos alunos, de todo tipo, até o momento em que a 
instituição e o aluno consegue chegar num ponto em que os dois conseguem arcar 
com aquele projeto de ensino. Mas o principal, o foco que temos aqui, é o foco na 
qualidade, então hoje, sabemos que na crise o brasileiro tende a cortar aquilo que ele 
considera supérfluo, aquilo que ele acha que não vai fazer falta na vida dele, então a 
gente deixa bem óbvio para ele que principalmente aqui, a formação vai fazer falta 
na vida dele. Então, a gente prefere mostrar para ele que ele deve cortar em outros 
locais, na medida do possível, a ter que ser um aluno evadido aqui na instituição. De 
que forma fazemos isso? Mostrando para ele o resultado com nossos egressos. 
Como eu disse, na psicologia são 100% dos alunos das ultimas turmas estõ 
trabalhando, na área, o que é mais importante dizer, porque trabalhar por trabalhar 
não é tão difícil, mas você sair da faculdade e ir se realizar na sua área é bem mais 
complicado.  
Com relação ao aluno do Direito o número de aprovados traz muito aluno para a 
Instituição. Agora o maior cuidado é tratar aluno por aluno, cada aluno é um caso, a 
gente tenta individualizar o aluno, desde o momento em que entramos em contato 
com ele pela primeira vez muitos alunos entram pensando em fazer um curso e 
acabam indo para outro. A gente tenta fazer um acompanhamento do aluno, alunos 
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que saem do ensino médio sem a menor compreensão do que é o ensino superior e 
de repente cai de para quedas em um universo totalmente diferente, priciplamente 
nesta crise em que o estado emocional das pessoas veio a pico, a flor da pele. 
Percebemos muita gente fragilizado por conta da parte financeira, isso reflete em 
notas no convívio social diferenciado. E a Instituição tem que ser sensível para 
perceber tudo isso. 

EN02: Fizemos uma campanha de marketing mais forte, v, rádio, iniciamos o 
vestibular mais cedo que as outras IES, mais ou menos em setembro já estávamos 
lançando campanha de vestibular. Fizemos o sorteio de um carro na campanha, 
sempre estamos dando descontos por semestre, neste foi 50% para todos os cursos e 
30% de desconto para medicina veterinária.  

Percebe-se que, quando se trata do aumento de clientes (estudantes), o programa do 

FIES em momento algum se apresenta como o ponto forte chamativo, o programa é apenas 

um dos recursos que podem ser utilizados para chamar a atenção dos pretendentes ao ingresso 

no ensino superior, mas, aparentemente, nada ainda é mais importante do que o investimento 

na infraestrutura, em bons professores, na qualidade de ensino eficiente, e numa boa estratégia 

de marketing. 

 

Como que você avalia a politica pública do FIES sob o aumento ao acesso no 

ensino superior  no Ceará? 

EN01: Especificamente no Ceará, região prioritária segundo a normativa, eu acho 
que isso é positivo, positivo do ponto de vista econômico, dando mais possibilidades 
de uma região sofrida, semiárido nordestino, uma região que há séculos sofre com a 
qualidade em todos os aspectos de infraestrutura, essa é uma medida importante, dá 
prioridade para vagas do FIES aqui na nossa região. Então o aumento de 
ingressantes no ensino superior no estado do Ceará muito se deve ao FIES e é 
importante não só para o Ceará como para o Brasil todo, termos continuidade neste 
programa.  Uma continuidade claro sustentável, claro, que traga benefícios sociais 
para a região com políticas públicas claras e que não leve as empresas a entrar em 
situações como por exemplo a que estamos. No cenário atual com atrasos nos 
repasses, empresas com dificuldades de se manter, mas também percebemos que o 
governo sinaliza que quer melhorar e acredito eu que vá melhorar a política do 
FIES. E que deve-se manter esta questão de prioridade no Ceará por conta das 
pesquisas, do que demonstra o censo. O censo demonstra que o Ceará é carente de 
muitos profissionais, inclusive o número de instituições aqui no nordeste é bem 
menor, então é importante que haja este incentivo para que haja um crescimento 
uniforme no Brasil todo.  

É importante salientar que os benefícios de programas como o FIES também tem o seu 

grau de sucesso relacionado as condições específicas das regiões onde o programa é 

implantado, como no caso do estado Ceará, onde as condições de ingresso ao ensino superior 

são relativamente mais difíceis para a maioria da população, neste caso o programa traz 
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resultados bastante significantes, tanto para as instituições quanto para a população que 

precisa de qualificação educacional para ingressar e crescer no mercado de trabalho. 

 

Porque a IES continua com o FIES mesmo com  a nova regulamentação? 

EN01: Porque apesar dos problemas, continua sendo positivo para a instituição e 
para o aluno. Atendemos uma classe B e C que não tem renda para ingressar no 
ensino superior e o financiamento termina sendo uma opção muito boa. Estes alunos 
não teriam condições de estar na IES se não fosse o FIES.  

Portanto, esta última resposta o que foi mencionado anteriormente, as condições 

regionais de cada estado estão diretamente relacionados ao sucesso do programa, como 

mencionado pelo entrevistado, se não fosse pelo financiamento do FIES. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal da presente pesquisa consistiu em analisar os efeitos que a nova 

regulamentação do FIES de dezembro de 2014 causou as estratégias de gestão e crescimento 

das Instituições de Ensino Superior Privadas, para que mantivessem o nível de crescimento 

previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Neste sentido, no decorrer do estudo foi desenvolvido um levantamento histórico 

demonstrando as diversas etapas da evolução do sistema educacional do ensino superior no 

Brasil, que deixou evidente as diversas mudanças que foram implantadas no decorrer dos 

diversos governos que passaram através das décadas de desenvolvimento social, político e 

educacional no país. 

Consequentemente, foram descritas e analisadas as principais características do ciclo 

das políticas públicas educacionais de ensino superior, por meio do qual procurou-se detalhar 

os principais aspectos e fatores que contribuíram para promover o acesso da população ao 

ensino superior no Brasil. 

Também foi feito o levantamento histórico do Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES), analisando-se a constitucionalidade das novas regras que foram estabelecidas no ano 

de 2014, comparando-as com as normas anteriores, com o intuito de melhor compreender os 

aspectos que foram modificados es possíveis consequências destas mudanças, tanto para as 

IES quanto para a população que ingressa no ensino superior. 

Após levantamento dos autores estudados conclui-se que no ano de 2000, no governo 

do presidente Luís Inácio da Silva, as políticas de democratização e acessibilidade da 

educação superior demonstraram resultados positivos, levando em consideração o aumento na 

quantidade das matrículas nas IES públicas e privadas. As IES privadas cresceram 

significativamente, em torno de 74% em dez anos, mostrando a eficiência das politicas 

públicas implementadas neste período.  

Segundo CM Consultoria (2014), o aumento da concorrência provocada pelas fusões 

dos grupos educacionais que se estabeleceu nos dias atuais faz com que o modus operandi de 

gestão das IES privadas se adapte a realidade do mercado globalizado, de modo que, passa a 

haver um aprimoramento contínuo da gestão administrativa, financeira e pedagógica, visando 

a qualidade dos recursos educacionais oferecidos e, também, como qualquer outra empresa 

comercial, a redução de custos e elevação do lucro.  



56	
	

Esta tendência foi comprovada no estudo das duas IES, que buscaram com a nova 

regulamentação do FIES um aprimoramento na gestão administrativa, financeira e 

pedagógica. Buscando mais qualidade na oferta dos serviços educacionais. 

Por fim, no estudo de caso desenvolvido, foi implementada a análise dos efeitos das 

mudanças decorrentes das novas regras estabelecidas no ano de 2014, enfatizando estes 

impactos nas IES privadas do estado do Ceará. A partir desta perspectiva buscou-se analisar 

as soluções de gestão implementadas pelas IES após as novas portarias de dezembro de 2014, 

observado, especificamente, os seguintes fatores: o número de ingressantes nas IES privadas, 

as estratégias de gestão e o nível de crescimento das IES previsto pelo PDI- Plano de 

Desenvolvimento Institucional). A análise das entrevistas foram realizadas segundo três 

dimensões, são elas: estratégias de gestão e marketing, qualidade do ensino mensurada pelo 

ENADE e estratégias financeiras e de expansão.  

Sobre a dimensão da qualidade de ensino mensurada pelo ENADE, conclui-se que antes 

da nova regulamentação a falta de critério de qualidade para ingressar através do FIES nas 

IES privadas prejudicou a nota do ENADE nestas IES. Após  nova regulamentação, a partir 

de 2015, o nível educacional dos alunos melhorou e consequentemente os resultados do 

ENADE e da qualidade na educação destas IES.  

Considerando ainda os resultados demonstrados e discutidos anteriormente, conclui-se 

que após a nova regulamentação do FIES estabelecidas nas Portarias Normativas nº 21, de 26 

de dezembro de 2014 e Portarias Normativas nº 22 e nº 23 de 29 de dezembro de 2014 tanto 

as Instituições de Ensino Superior que apresentaram um alto grau de exposição ao FIES 

quanto as que apresentaram um baixo grau de exposição ao FIES foram impactadas 

negativamente no que se refere ao número de ingressantes, as estratégias de gestão e ao nível 

de crescimento previsto em PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) após a nova 

regulamentação. 

Concluiu-se que as duas IES estudadas apresentam mais semelhanças quanto às 

estratégias de gestão do que diferenças após a nova regulamentação. Desta forma o FIES é tão 

influente e essencial no setor da educação que mesmo as IES com pouca exposição dependem 

significativamente do programa. Principalmente diante do cenário econômico do país.   

As semelhanças entre as IES estudadas são as seguintes: ambas ofereceram descontos 

acima da média para conquistar novos alunos, repesaram o marketing e buscaram aumentar a 

produtividade dos profissionais da IES, reduzindo, assim, custos com a folha de pessoal.  
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O número de ingressantes através do FIES nas duas IES analisadas, diminuíram. Fato 

que provocou a necessidade de novas estratégias para conseguir mais estudantes. Ambas 

ofereceram descontos acima da média para aqueles alunos que não conseguiram renovar o 

financiamento, assim como para novos alunos. Os descontos variaram de 30% até 70% de 

acordo com o curso escolhido.  

O impacto da nova regulamentação também foi sentido nas estratégias de gestão das 

duas IES. Ambas repensaram o marketing da instituição, estudaram os resultados de cada 

canal de divulgação da IES e cortaram aqueles insatisfatórios. Otimizando assim, os canais 

que realmente conseguem novos alunos para a instituição. A IES com alto grau de 

dependência do FIES chegou a realizar o sorteio de um carro na campanha de matricula de 

2016. Enquanto a IES com baixo grau de dependência “envelopou” a cidade com novos 

outdoors.  

Além disso, a nova regulamentação também trouxe impacto na gestão interna da IES. 

A mensuração de produtividade e resultado de cada profissional se tornou mais evidente e foi 

motivo de cortes e reajustes estruturais. O enxugamento do quadro de profissional ocorreu em 

dimensões diferentes. A IES com alto grau de exposição realizou mais demissões do que a 

IES com baixo grau de exposição. A cobrança por produtividade e resultado aumentou nas 

duas IES. 

As expansões previstas no PDI continuaram a ser executados em ambas as IES, no 

entanto, com uma velocidade reduzida. Durante o período áureo do FIES, nos anos de 2010 a 

2014, as IES investiram e fizeram expansões além do que era previsto em PDI. Com a nova 

regulamentação, as ambas as IES estão mantendo o proposto no PDI, no entanto, em uma 

período de tempo maior e após a viabilização da sustentabilidade mensal da faculdade. 
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ANEXOS 

ANEXO A – ENTREVISTAS 

 

PESQUISA:  
Formulário de Transcrição de Entrevista 

CÓD.	ENTREVISTA:	EN01	 DATA:	09/01/17	
NÚMERO	DA	ENTREVISTA:	01	

ENTREVISTADOR:	JESSYCA	LAGES	DE	CARVALHO	CASTRO		

ENTREVISTADO:		Coordenador	do	FIES	

TRANSCRITOR:	JESSYCA	LAGES	DE	CARVALHO	CASTRO	 DURAÇÃO:	28min17segundos	

 

FACULDADE LUCIANO FEIJÃO ( BAIXO GRAU DE EXPOSIÇÃO AO FIES) 

“ Estamos na faculdade Luciano Feijão com o gerente do setor do FIES para 

iniciar o questionário da pesquisa qualitativa. Qual motivo que levou sua IES a aderir 

ao Fundo de Financiamento Estudantil?” 

 “No início, quando poucos conheciam o que era o FIES, todos nós tomamos a decisão 

de aderir ao FIES como forma de ter um segundo plano financeiro aos alunos que procuravam 

ingressar no Ensino Superior. Com o tempo fomos percebendo que as leis tendenciavam por 

beneficiar de alguma forma as Instituições que aderiram ao programa, o que levou 

praticamente, como ponto principal da nossa Instituição foi ter condições de oferecer aos 

nossos alunos, ao egresso do Ensino Médio da região, condições de ingressar no Ensino 

Superior mesmo não tendo renda suficiente e não tendo a oportunidade de emprego, aqui a 

região precisava de um programa como este para ajudar a inclusão destes jovens no Ensino 

Superior” 

“A segunda questão trata sobre a área de estudo mais procurada pelos alunos 

para ingressar na sua IES através do FIES. Qual seria esta área mais procurada?” 

“ Nós temos aqui quatro cursos hoje, quando aderimos ao FIES tínhamos três cursos 

apenas. E o curso mais procurado é o de Direito.” 
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“Como você avalia os primeiros anos do FIES, de 2010 a 2014, no que se refere ao 

aumento do número de alunos na sua instituição?” 

“Especificamente na nossa Instituição tenho a impressão que fomos na contramão das 

demais. Nós criamos um programa, um estudo para avaliar o impacto do FIES a médio e 

longo prazo. O que nos revelou que o programa do FIES, de acordo com nosso estudo, é 

claro, o programa do FIES mais cedo ou mais tarde estaria fadado a estancar ou até mesmo 

parar... Com medo, com temor, que isso viesse a trazer uma insustentabilidade financeira para 

a instituição, desde o início do FIES nos programamos para aderir apenas 1/3 dos ingressantes 

ou do faturamento da instituição, acima disto a gente não oferecia e não oferece até hoje. 

Visto que o FIES prioriza as Instituições o pagamento de impostos, com os recursos dos 

certificados eletrônicos. O FIES nos paga através de certificado eletrônico e este certificado 

pode ser negociado com o governo. Contudo, eles priorizam o pagamento e impostos. Os 

nossos impostos foram calculados, a gente leva em consideração estes impostos, também no 

cálculo, de demanda do FIES. Além dos impostos, a demanda da procura e o risco. 

Principalmente o risco financeiro de sustentar a maquina funcionando, a Instituição 

funcionando bem, com qualidade. Este programa nos revelou que a gente só poderia fazer este 

estudo, nos revelou que a gente só poderia fazer de 1/3 dos ingressantes, por isso, até hoje 

estamos optando por 1/3 dos ingressantes” 

“ Justamente com relação a isto, abordamos a quarta pergunta. Com relação ao 

faturamento da IES, como vocês avaliam os anos de 2010 a 2014 com relação ao 

faturamento oriundo do FIES?” 

“O faturamento do FIES não mexeu muito com nossas previsões financeiras, como eu 

já disse, só é de 1/3 e a inadimplência aqui na instituição é pequena, muito pequena, então o 

FIES acompanhou o ritmo. O FIES praticamente não tinha inadimplência até 2014, contudo, o 

processo de aditamento de contrato naturalmente, é natural que eles envolvam alguns atrasos, 

porque demanda ai muitos atores, é a instituição, o FNDE, os bancos, os próprios alunos, até 

que todos estes atores cumprissem a sua parte,  isso levava um tempo, o que ocasionava um 

atraso no repasse dos créditos do FIES. Contudo, nesta época que você mencionou, o FIES 

conseguiu entrar na nossa contabilidade no mesmo ritmo do faturamento das demais 

mensalidades. Então não houve nenhum impacto para a gente em especial.  

“ Até 2014 então o faturamento do FIES foi condizente com o que você esperava e 

dentro do planejado.” 
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“Isso” 

“E com relação a expansão da faculdade, entre 2010 e 2014, houve uma expansão 

maior oriunda deste faturamento do FIES ou não? Vocês já esperavam, tinham o 

planejado e apenas cumpriu?” 

“De acordo com nosso PDI, a expansão veio de acordo com o que já estava 

programado. Nossos investimentos de marketing, nosso investimento na Instituição, não 

houve nenhum número que divergisse, que pudéssemos atribuir ao FIES. Porém, nos cursos 

em que a demanda do FIES é menor, notamos, com o FIES, uma melhoria na expansão, nos 

cursos em que a demanda do FIES é menor. Porque são cursos que naturalmente, no Brasil 

todo é menos procurado. Não podemos comparar um curso, por exemplo, de psicologia, a 

demanda da psicologia, com o Direito. Então, nesses cursos o FIES foi motivo de aumento. 

Houve um impacto positivo. Já no curso onde a demanda de ingressantes é maior, que é o 

Direito, o FIES não mexeu em nada a perspectiva  

“ Então assim, o Direito já tinha uma grande procura é também um dos mais 

procurados através do FIES e aqueles cursos que já não tinham uma grande procura 

como psicologia, começaram a ter uma procura maior por conta do FIES” 

“Isso mesmo” 

“A nova regulamentação do FIES causou impacto POSITIVO ou NEGATIVO a 

Instituição?” 

“ O impacto acontece em diversos cenários. Tem o impacto do ponto de vista 

financeiro e tem o impacto do ponto de vista da regulamentação em si. Da forma que era 

antes, que não se observava a qualidade do aluno, o rendimento, a nota do aluno no ENEM, 

isso nos trazia impactos no dia a dia da faculdade, no meio acadêmico e também no ENADE. 

Reflexo no ENADE por conta do ingresso do aluno em condições com base do ensino médio 

muito baixas e o que poderia também a levar a instituição a correr um risco de ser penalizada 

em uma supervisão, na regulação da instituição, em meio as fiscalizações. Do ponto de vista 

financeiro, houve um impacto negativo, mas como a nossa instituição desde o inicio, não 

abriu o FIES ilimitado, isso não foi percebido. Mas sabemos que nas instituições que aderiram 

100% dos alunos ao FIES houve um impacto terrível, mas particularmente a nossa, nossa 

instituição teve esse cuidado de calcular o risco de ter todo nosso alunado no FIES, as regras 

que criaram novas, só veio a fortalecer nossa perspectiva de 1/3 dos alunos com o FIES.” 

“Qual ponto de vista negativo financeiro?” 
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“ O ponto de vista negativo financeiramente falando é em meio aos processos internos 

do dia a dia do trabalho do FNDE, dos bancos, dos autores do FIES. O simples fato de ter 

uma guia de imposto mal pago na instituição gera na receita federal um tipo de inadimplência 

da instituição junto a um órgão governamental e segundo a constituição brasileira o governo 

não pode pagar quem deve a ele. Então é uma lógica muito simples, porém, é analisado 

friamente, não há uma análise pontual do caso. Então até que as instituições percebessem isso 

houve muitos problemas no processo de recompra, quando a instituição vende os certificados 

que recebeu, os certificados eletrônicos, ao governo, transforma isso em dinheiro. Neste 

período de recompra, quem tiver algum problema na receita federal, uma guia mal paga. Você 

foi pagar uma guia e não calculou os juros direito, ficou ali uns 100, 200 reais mal calculado, 

aquilo impediria a recompra. Então, isso causava impacto, porque era um mês sem 

faturamento até que isso se resolvesse. Ademais, o cronograma que o FIES, o FNDE 

disponibilizou para as instituições ao longo do tempo foi melhorando. Mas no inicio tínhamos 

possibilidades de poucas recompras dentro do semestre e quando não acontecia a recompra 

por algum problema de uma guia de imposto mal paga ou qualquer outro ou mesmo o sistema 

que caia, esse tipo de coisa, perdia a vez e não tinha outra chance de ter aquele dinheiro em 

caixa para resolver a vida financeira da instituição. Até hoje, hoje muitos destes problemas 

foram resolvidos. Contudo fomos surpreendidos agora, no semestre passado, com um atraso 

de  quase um semestre. 

O contexto revela que o FIES tem muita ainda para melhorar. Causa impactos 

positivos e negativos, porém essas portarias trouxeram os dois. Positivos do ponto de vista da 

educação, do ENADE, da qualidade do aluno,esse aluno ingressante vem com a qualidade, 

um nível melhor, porém, no ponto de vista financeiro ainda continua com inúmeros 

problemas com relação aos cronogramas que não são bem respeitados. As previsões de 

cronograma, como o próprio cronograma diz, ele não é um cronograma fixo, real. Ele é uma 

previsão que pode sofrer alterações a qualquer momento. O que deixa o empresário, a 

instituição em uma zona de risco. Ele não pode assumir muito compromisso e depender disso 

100%, acarreta muitos problemas. O atraso desse dinheiro gera outros atrasos na instituição e 

esse juros vai se somando, pode por em risco até mesmo a vida da instituição, o 

funcionamento da instituição. Porém, para nós, desde o inicio já calculado todos estes riscos, 

não sofremos muito com isso.  

Se nós tivéssemos uma folha de pagamento, de funcionários dependente disto, seria o 

fim. Estaríamos em uma situação insustentável. Porém, nossa folha de pagamento é uma das 
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despesas que não depende em nada do FIES. Em nada. Agora depende muito do FIES, aqui 

para a gente, que foi uma opção nossa, o pagamento de impostos e outras despesas além 

dessa, pequenas despesas. Porém, com o atraso do FIES, também atrasamos nossos 

pagamentos, fornecedores para privilegiar os impostos. Contudo, mesmo pagando os 

fornecedores com atraso conseguimos ver uma fatia de juros e multa que está saindo dos 

nossos caixas, por conta de uma má regulação do FIES. Consideramos ainda que o FIES 

precisa melhorar e muito com relação a regulação e processo de trabalho.   

Quais as estratégias que a IES adotou então para manter a sustentabilidade e o 

crescimento? 

Muitas instituições aderiram a programas de financiamento particulares, nós não 

entramos em nenhum destes programas. Nós temos um programa de negociação próprio da 

IES, mas não é nenhum financiamento, o que a gente fez aqui para manter a sustentabilidade 

financeira foi justamente, devido termos iniciado da forma correta, no nosso ponto de vista, 

foi manter o foco no pagamento dos professores, em consequência disso, os fornecedores, a 

infra estrutura teve uma redução no investimento. Uma pequena redução, mas como estamos 

criando um novo PDI, foi criado vários estudos estratégicos para decidir a melhor forma de 

investir. Descobriu-se que em muitos lugares que investíamos 10% do faturamento não trazia 

resultado. Então, estudos com softwares, com profissionais que trabalham com Big Data, BI, 

nos revelou que poderíamos melhor a nossa forma de investimento a ponto de ter uma sobra 

para sustentar este problema. O que melhorou a qualidade do nosso serviço. O nosso 

marketing por exemplo, nós investíamos uma fatia do faturamento do marketing que hoje 

consideramos errado. Hoje investimos bem menos e temos um impacto maior, o que trouxe 

esta reformulação no nosso PDI, as reuniões com os grupos dicentes, grupos docentes, com 

profissionais estratégicos da instituição nos trouxeram pesquisas com BI, com softwares que 

hoje utilizam no ramo do Big Date que estudam dados e pesquisas locais, que nos revelou que 

nosso investimento poderia ser melhor canalizado. Por isso, o impacto foi absorvido 

naturalmente.  

Para aumentar o número de ingressantes como a IES fez? 

Bem, com relação ao aluno que consegue absorver a mensalidade a gente 

simplesmente  focamos na qualidade do ensino. Os nossos índices de aprovação no curso de 

Direito da OAB, somos líderes na região. De ano a ano estamos nos preocupando com este 

crescimento no número de aprovados na OAB, a qualidade do ensino, formar o aluno crítico, 

da a qualidade na infraestrutura para que o aluno possa ter um melhor dia a dia dentro da 
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instituição, sinta-se mais a vontade. A gente procura sempre ouvir o aluno para saber 

exatamente o que ele está precisando, com relação ao curso de psicologia, a última turma de 

egresso está 100% empregada. O índice de empregabilidade do nosso aluno de psicologia é de 

100%. Então a gente investe em cima dessa qualidade, acompanhando o egresso, a gente não 

solta o aluno no mercado e dá tchau para ele. Tentamos acompanhar a vida profissional deste 

aluno. Este aluno, estamos falando agora do aluno que consegue absorver a mensalidade.  

Porém, tem uma fatia do mercado que são alunos que não consegue absorver, tem 

vontade de estudar na instituição e não conseguiram também o FIES. A Instituição tem um 

setor financeiro que disponibiliza um leque de vantagens, descontos, formas de pagamento e o 

aluno é livre para chegar na instituição e negociar da forma que quiser. São oferecidos 

descontos aos alunos, de todo tipo, até o momento em que a instituição e o aluno consegue 

chegar num ponto em que os dois conseguem arcar com aquele projeto de ensino. Mas o 

principal, o foco que temos aqui, é o foco na qualidade, então hoje, sabemos que na crise o 

brasileiro tende a cortar aquilo que ele considera supérfluo, aquilo que ele acha que não vai 

fazer falta na vida dele, então a gente deixa bem óbvio para ele que principalmente aqui, a 

formação vai fazer falta na vida dele. Então, a gente prefere mostrar para ele que ele deve 

cortar em outros locais, na medida do possível, a ter que ser um aluno evadido aqui na 

instituição. De que forma fazemos isso? Mostrando para ele o resultado com nossos egressos. 

Como eu disse, na psicologia são 100% dos alunos das ultimas turmas estõ trabalhando, na 

área, o que é mais importante dizer, porque trabalhar por trabalhar não é tão difícil, mas você 

sair da faculdade e ir se realizar na sua área é bem mais complicado.  

Com relação ao aluno do Direito o número de aprovados traz muito aluno para a 

Instituição. Agora o maior cuidado é tratar aluno por aluno, cada aluno é um caso, a gente 

tenta individualizar o aluno, desde o momento em que entramos em contato com ele pela 

primeira vez muitos alunos entram pensando em fazer um curso e acabam indo para outro. A 

gente tenta fazer um acompanhamento do aluno, alunos que saem do ensino médio sem a 

menor compreensão do que é o ensino superior e de repente cai de para quedas em um 

universo totalmente diferente, priciplamente nesta crise em que o estado emocional das 

pessoas veio a pico, a flor da pele. Percebemos muita gente fragilizado por conta da parte 

financeira, isso reflete em notas no convívio social diferenciado. E a Instituição tem que ser 

sensível para perceber tudo isso. 

Vocês fazem este acompanhamento através de que? 
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Nós temos núcleo de apoio ao discente, psicólogos de plantão, ouvidoria manhã, tarde 

e noite. Estes dados são todos processados e periodicamente jogados em reuniões.  

É projeto da IES continuar com o FIES? 

É projeto sim, pretendemos porque achamos importante um programa como esse. Já 

estamos até revendo a possibilidade de aumentar de 1/3, 30% para 40%, dependendo do que 

vem por ai com relação a regulação e projetos dos novos governos, mas até então, todos 

sabem que o índice de confiança politico está muito baixo. Até que isto melhore a gente vai 

continuar como está. Mas sinalizando melhoras positivas, tanto na ceara politica quanto 

econômica, é pretensão aumentar para atender a nossa demanda. Muitos alunos nem se 

inscrevem no vestibular com medo de não conseguir FIES e sabe que não pode arcar no 

momento. Mas isso claro, com o FIES futuramente seria um profissional e poderia pagar 

perfeitamente 

Como que você avalia a politica pública do FIES sob o aumento ao acesso no 

ensino superior  no Ceará? 

Especificamente no Ceará, região prioritária segundo a normativa, eu acho que isso é 

positivo, positivo do ponto de vista econômico, dando mais possibilidades de uma região 

sofrida, semi árido nordestino, uma região que há séculos sofre com a qualidade em todos os 

aspectos de infraestrutura, essa é uma medida importante, dá prioridade para vagas do FIES 

aqui na noss região. Então o aumento de ingressantes no ensino superior no estado do Ceará 

muito se deve ao FIES e é importante não só para o Ceará como para o Brasil todo, termos 

continuidade neste programa.  Uma continuidade claro sustentável, claro, que traga benefícios 

sociais para a região com políticas públicas claras e que não leve as empresas a entrar em 

situações como por exemplo a que estamos. No cenário atual com atrasos nos repasses, 

empresas com dificuldades de se manter, mas também percebemos que o governo sinaliza que 

quer melhorar e acredito eu que vá melhorar a política do FIES. E que deve-se manter esta 

questão de prioridade no Ceará por conta das pesquisas, do que demonstra o censo. O censo 

demonstra que o Ceará é carente de muitos profissionais, inclusive o número de instituições 

aqui no nordeste é bem menor, então é importante que haja este incentivo para que haja um 

crescimento uniforme no Brasil todo.  
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PESQUISA:  
Formulário de Transcrição de Entrevista 

CÓD.	ENTREVISTA:	EN02	 DATA:	13/03/2017	
NÚMERO	DA	ENTREVISTA:	02	

ENTREVISTADOR:	JESSYCA	LAGES	DE	CARVALHO	CASTRO		

ENTREVISTADA:	SIMONE	(	COORDENADORA	DO	FIES)	

TRANSCRITOR:	JESSYCA	LAGES	DE	CARVALHO	CASTRO	 DURAÇÃO:	08	minutos	e	29	
segundos	

 

FACULDADE TERRA NORDESTE ( ALTO GRAU DE 
EXPOSIÇÃO AO FIES) 

 

Qual motivo que levou a instituição a aderir ao FIES? 

O aumento do número de alunos na instituição. Os alunos com dificuldade de pagar e 

a instituição aderiu ao financiamento para ajudar os alunos que queriam permanecer na 

instituição, para ajudar, para somar.  

Qual curso com maior demanda do FIES aqui na IES? 

Medicina Veterinária, é um curso com valor mais alto e com o FIES os alunos 

consegue fazer o financiamento e permanecer na instituição. O curso tem o valor aproximado 

de 2.000,00 ( dois mil reais) 

 

Este é  curso mais caro de vocês e também o mais procurado pelos alunos através 

do FIES? 

Isso, é o mais caro da IES e o mais procurado.  

Como você avalia os primeiros anos do FIES, de 2010 a 2014, no que se refere ao 

aumento do número de ingressantes na sua IES? 

Houve um aumento gradativo, muito bom nos anos de 2010 a 2014, porque as 

instituições que aderiram ao programa conseguiram este aumento. Houve um aumento de 

aproximadamente 80% no número de alunos. 

E no que se refere ao faturamente? Como foi nos anos de 2010 a 2014? 
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Aumentou consideravelmente 

E no que se refere ao plano de expansão no PDI? 

É relativo, mas de um modo geral, todas as instituições de ensino que tiveram 

expansão foram por conta do programa.  

Em que áreas houve esta expansão? 

Houve expansão no número de contratação de pessoal, porque veio uma demanda 

maior e a instituição foi se ajustando, , contratamos mais professores. 

E com a nova regulamentação, você considera que houve um impacto positivo ou 

negativo? 

Negativo, porque houve muito prejuízo. A instituição que aderiu ao programa não 

trabalhou mais da mesma forma que vinha trabalhando nos anos anteriores, os alunos 

começaram a evadir. Eles faziam as matriculas, não conseguiam o financiamento e vinham 

realizar o cancelamento de matrícula. 

Qual foi o maior problema do dia a dia das FIES? 

Assim, o calendário do Ministério da Educação é totalmente diferente do das 

instituições. Então, o aluno faz o vestibular pensando no programa para efetuar o pagamento. 

Se abrir a matricula e o aluno não conseguir financiar por algum motivo, devido a questão da 

nova regulamentação que engloba a nota do ENEM, ele não conseguiu entrar e teve que 

cancelar o curso porque não podia pagar.  

Quando iniciou-se estes problemas? 

A partir de 2015 o índice de evasão aumentou consideravelmente. 

Então, que estratégias foram adotadas para manter a sustentabilidade financeira 

da IES? 

Hoje a instituição não aderiu a outros programas de financiamento, mas tomamos 

algumas medidas, como a demissão de alguns funcionários, diminuímos o quadro e criamos 

outros programas de bolsa, não de financiamento, para oportunizar alguns alunos dentro 

daqueles pré-requisitos e reduzimos os valores de alguns cursos. Oferecemos descontos em 

alguns cursos para que o aluno pudesse permanecer na instituição. 

Que medidas a IES tomou para aumentar o número de ingressantes a partir de 

2015? 
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Fizemos uma campanha de marketing mais forte, v, rádio, iniciamos o vestibular mais 

cedo que as outras IES, mais ou menos em setembro já estávamos lançando campanha de 

vestibular. Fizemos o sorteio de um carro na campanha, sempre estamos dando descontos por 

semestre, neste foi 50% para todos os cursos e 30% de desconto para medicina veterinária.  

Porque a IES continua com o FIES mesmo com  a nova regulamentação? 

Porque apesar dos problemas, continua sendo positivo para a instituição e para o 

aluno. Atendemos uma classe B e C que não tem renda para ingressar no ensino superior e o 

financiamento termina sendo uma opção muito boa. Estes alunos não teriam condições de 

estar na IES se não fosse o FIES.  

 

PESQUISA:  
Formulário de Transcrição de Entrevista 

CÓD.	ENTREVISTA:	EN02	 DATA:	13/03/2017	
NÚMERO	DA	ENTREVISTA:	02	

ENTREVISTADOR:	JESSYCA	LAGES	DE	CARVALHO	CASTRO		

ENTREVISTADA:	SIMONE	(	COORDENADORA	DO	FIES)	

TRANSCRITOR:	JESSYCA	LAGES	DE	CARVALHO	CASTRO	 DURAÇÃO:	08	minutos	e	29	
segundos	

 

FACULDADE TERRA NORDESTE ( ALTO GRAU DE 
EXPOSIÇÃO AO FIES) 

 

 

1. Qual motivo que levou sua IES a aderir ao Fies? 

 A Faculdade Terra Norderte aderiu ao Fundo de Financiamento Estudantil devido ser 

uma IES de Ensino Superior e deve participar de todos os Programas oferecidos pelo 

Ministério da Educação. 

3. Como avalia os primeiros anos de FIES, de 2010 a 2014, no que se refere ao 

aumento no número de alunos na sua IES? 

Avaliamos de forma positiva pois o aumento do número de alunos teve diferencial 

neste período devido a ajuda do Programa. 
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6. Da nova regulamentação: 

Avaliamos de certa forma positivamente quanto a destribuição das vagas por região e 

acertividade dos Cursos por região. 

Avaliamos de forma negativa quanto algumas exigências e do prazo de inscrição em 4 

dias. 

Verificamos também a grande incompatibilidade do Calendário que não acompanha o 

calendário das Instituíções causando alguns desconfortos. 

9. Estratégias de Sustentabilidade: 

Realizamos Campanhas de Marketing com sorteio de carros, modificamos os 

descontos para alunos novatos como a Campanha de desconto de 50% no valor dos cursos. etc 

10. (Mesma resposta da 09). 

11. A IES continua com o Fies porque é um indicativo de acréscimo de alunos e 

menos evasões. 
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ANEXO B 
RELATÓRIO FGV 

 
Código 
e-MEC 
do 
Campus Nome do Campus 

Código 
e-MEC 
da IES 

Nome da Instituição de 
Ensino Superior (IES) 

CNP
J Razão social da entidade mantenedora 

Data de 
inicio do 
termo de 
adesão 

1067702 SEDE BENFICA 1895 
CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CHRISTUS 

4102
8430
001-

50 

IPADE - INSTITUTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO LTDA. 

16/04/2010 
11:59 

1067703 
SEDE 
PARQUELÂNDIA 1895 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CHRISTUS 

4102
8430
001-

50 

IPADE - INSTITUTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO LTDA. 16/04/2010 

3281 Sede Dom Luís 1895 
CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CHRISTUS 

4102
8430
001-

50 

IPADE - INSTITUTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO LTDA. 16/04/2010 

1067704 SEDE DAMAS 1895 
CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CHRISTUS 

4102
8430
001-

50 

IPADE - INSTITUTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO LTDA. 16/04/2010 

658853 

CAMPUS  - 
FORTALEZA - 
DIONÍSIO 
TORRES 1895 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CHRISTUS 

4102
8430
001-

50 

IPADE - INSTITUTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO LTDA. 16/04/2010 

1072272 Barão de Studart 1895 
CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CHRISTUS 

4102
8430
001-

50 

IPADE - INSTITUTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO LTDA. 

16/04/2010 
11:59 

3349 
Sede Parque 
Ecologico 1895 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CHRISTUS 

4102
8430
001-

50 

IPADE - INSTITUTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO LTDA. 16/04/2010 

139691 Unidade SEDE 2593 
FACULDADE DE 
JUAZEIRO DO NORTE 

1248
4705

0002-
91 

COLEGIO CULTURAL MODULO 
LTDA - EPP 17/02/2010 

1067912 

FACULDADE 
SETE DE 
SETEMBRO 
(FA7) - CENTRO 1556 

FACULDADE SETE DE 
SETEMBRO 

7240
3280
001-

24 
EDUCADORA SETE DE SETEMBRO 
LTDA 26/02/2010 

658576 FA7 Sul 1556 
FACULDADE SETE DE 
SETEMBRO 

7240
3280
001-

24 
EDUCADORA SETE DE SETEMBRO 
LTDA 26/02/2010 

659133 
Faculdade 
Cearense 2410 FACULDADE CEARENSE 

4918
9040
001-

51 
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO 
CEARA 26/02/2010 

1031921 
Faculdade 
Cearense 2410 FACULDADE CEARENSE 

4918
9040
001-

51 
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO 
CEARA 26/02/2010 

102260 
DUNAS - Unidade 
Sede - NEAD 1772 FACULDADE NORDESTE 

3681
5720
001-

71 
FANOR FACULDADES NORDESTE 
S/A 25/02/2010 

1046258 

NORTH 
SHOPPING - 
Unidade 
Acadêmica - Polo 
EAD 1772 FACULDADE NORDESTE 

3681
5720
001-

71 
FANOR FACULDADES NORDESTE 
S/A 

25/02/2010 
11:07 

658918 

Campus 
Conselheiro 
Estelita 1978 

FACULDADE 
METROPOLITANA DA 
GRANDE FORTALEZA 

3884
7930
001-

47 

EMPREENDIMENTO 
EDUCACIONAL MARACANAU 
LTDA. 

24/02/2010 
14:06 

1055291 
Campus Padre 
Ibiapina 1978 

FACULDADE 
METROPOLITANA DA 
GRANDE FORTALEZA 

3884
7930
001-

47 

EMPREENDIMENTO 
EDUCACIONAL MARACANAU 
LTDA. 24/02/2010 

1055273 
Campus Guilherme 
Rocha 1978 

FACULDADE 
METROPOLITANA DA 

3884
7930

EMPREENDIMENTO 
EDUCACIONAL MARACANAU 

24/02/2010 
14:06 
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GRANDE FORTALEZA 001-
47 

LTDA. 

1045309 Unidade SEDE 14321 

FACULDADE 
MAURÍ�CIO DE NASSAU 
DE FORTALEZA 

4986
3200
001-

13 SER EDUCACIONAL S.A. 03/03/2010 

1069903 SAVANAH 14321 

FACULDADE MAURÍCIO 
DE NASSAU DE 
FORTALEZA 

4986
3200
001-

13 SER EDUCACIONAL S.A. 
03/03/2010 

16:44 

659020 

CAMPUS  - 
FORTALEZA - 
PARQUELÂNDIA 2169 

FACULDADE CENECISTA 
DE FORTALEZA 

3362
1384

0001-
19 

CAMPANHA NACIONAL DE 
ESCOLAS DA COMUNIDADE 20/05/2010 

657967 

CAMPUS - 
FORTALEZA - 
EDSON 
QUEIROZ 555 

UNIVERSIDADE DE 
FORTALEZA 

7373
4340
001-

86 FUNDACAO EDSON QUEIROZ 26/02/2010 

658786 

CAMPUS  - 
FORTALEZA - 
VARJOTA 1819 

FACULDADE FARIAS 
BRITO 

7400
0738

0001-
95 

ORGANIZACAO EDUCACIONAL 
FARIAS BRITO LTDA 

23/04/2010 
08:55 

1067855 
CAMPUS - FFB 
CENTRAL 1819 

FACULDADE FARIAS 
BRITO 

7400
0738

0001-
95 

ORGANIZACAO EDUCACIONAL 
FARIAS BRITO LTDA 

23/04/2010 
08:55 

658571 
JUAZEIRO DO 
NORTE 1547 

FACULDADE DE 
MEDICINA ESTÃ�CIO DE 
JUAZEIRO DO NORTE 

2608
7550
001-

07 

IREP SOCIEDADE DE ENSINO 
SUPERIOR, MEDIO E 
FUNDAMENTAL LTDA. 26/02/2010 

1071933 CENTRO (CE) 1107 
Centro Universitário Estácio 
do Ceará 

2608
7550
001-

07 

IREP SOCIEDADE DE ENSINO 
SUPERIOR, MEDIO E 
FUNDAMENTAL LTDA. 

26/02/2010 
23:56 

658260 
MOREIRA 
CAMPOS 1107 

Centro Universitário Estácio 
do Ceará 

2608
7550
001-

07 

IREP SOCIEDADE DE ENSINO 
SUPERIOR, MEDIO E 
FUNDAMENTAL LTDA. 

26/02/2010 
23:56 

1059665 PARANGABA 1107 
Centro Universitário Estácio 
do Ceará 

2608
7550
001-

07 

IREP SOCIEDADE DE ENSINO 
SUPERIOR, MEDIO E 
FUNDAMENTAL LTDA. 26/02/2010 

1870 VIA CORPVS 1107 
Centro Universitário Estácio 
do Ceará 

2608
7550
001-

07 

IREP SOCIEDADE DE ENSINO 
SUPERIOR, MEDIO E 
FUNDAMENTAL LTDA. 26/02/2010 

1056542 

FACULDADE DO 
VALE DO 
JAGUARIBE 1350 

FACULDADE DO VALE 
DO JAGUARIBE 

1388
6400

01-74 
UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA 
VALE DO JAGUARIBE LTDA 27/02/2010 

140782 
CAMPUS FVJ - 
Sede 1350 

FACULDADE DO VALE 
DO JAGUARIBE 

1388
6400

01-74 
UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA 
VALE DO JAGUARIBE LTDA 27/02/2010 

658420 Unidade 1350 
FACULDADE DO VALE 
DO JAGUARIBE 

1388
6400

01-74 
UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA 
VALE DO JAGUARIBE LTDA 27/02/2010 

659473 
CAMPUS SÃƒO 
MIGUEL 3388 

FACULDADE PARAÃ�SO 
DO CEARÁ� 

4242
9420
001-

37 
FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLES 
LTDA - EPP 28/02/2010 

1056112 

Unidade 
Acadêmica Lagoa 
de Messejana 2497 FACULDADE ATENEU 

4154
8546

0001-
69 

SOCIEDADE EDUCACIONAL EDICE 
PORTELA LTDA 19/04/2010 

659178 

Unidade 
Acadêmica 
Messejana 2497 FACULDADE ATENEU 

4154
8546

0001-
69 

SOCIEDADE EDUCACIONAL EDICE 
PORTELA LTDA 19/04/2010 

1043549 

Unidade 
Acadêmica São 
Vicente 2497 FACULDADE ATENEU 

4154
8546

0001-
69 

SOCIEDADE EDUCACIONAL EDICE 
PORTELA LTDA 19/04/2010 

1062976 

Unidade 
Acadêmica Lagoa 
de Messejana 2497 FACULDADE ATENEU 

4154
8546

0001-
69 

SOCIEDADE EDUCACIONAL EDICE 
PORTELA LTDA 19/04/2010 
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1068314 

Unidade 
Acadêmica 
Montese 2497 FACULDADE ATENEU 

4154
8546

0001-
69 

SOCIEDADE EDUCACIONAL EDICE 
PORTELA LTDA 

19/04/2010 
16:02 

658982 SEDE 2111 
INSTITUTO SUPERIOR DE 
TEOLOGIA APLICADA 

3365
4030
001-

22 

ASSOCIACAO IGREJA 
ADVENTISTA MISSIONARIA - 
AIAMIS 06/10/2010 

659929 
Unidade Fortaleza - 
Centro 4784 FACULDADE CDL 

7293
0380
001-

49 
CAMARA DE DIRIGENTES 
LOJISTAS DE FORTALEZA 17/03/2010 

600007 
Unidade Fortaleza - 
Centro 4784 FACULDADE CDL 

7293
0380
001-

49 
CAMARA DE DIRIGENTES 
LOJISTAS DE FORTALEZA 

17/03/2010 
18:00 

659829 Unidade SEDE 4367 
FACULDADE TERRA 
NORDESTE 

4676
4030
001-

06 

SOCIEDADE UNIVERSITARIA DE 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONALIZANTE S/S LTDA - 
SUDEP FATENE 30/09/2011 

696071 Unidade SEDE 2783 

FACULDADE DE 
TECNOLOGIA DO 
NORDESTE 

4676
4030
001-

06 

SOCIEDADE UNIVERSITARIA DE 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONALIZANTE S/S LTDA - 
SUDEP FATENE 30/09/2011 

696081 FORTALEZA 1658 

FACULDADE 
INTEGRADA DA GRANDE 
FORTALEZA 

2843
9430
001-

01 

CEUDESP - CENTRO DE 
EDUCACAO UNIVERSITARIO E 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL LTDA 28/05/2010 

659051 

UNIDADE  - 
FORTALEZA - 
Ã�GUA FRIA 2240 

FACULDADE DE 
FORTALEZA 

6099
2290
001-

01 

ASSOCIACAO UNIFICADA 
PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 
OBJETIVO-ASSUPERO 

05/05/2010 
10:29 

1059273 Batista Aldeota 2240 
FACULDADE DE 
FORTALEZA 

6099
2290
001-

01 

ASSOCIACAO UNIFICADA 
PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 
OBJETIVO-ASSUPERO 05/05/2010 

1066113 Unidade Nova 1735 
CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DOUTOR LEÃO SAMPAIO 

2391
9590
001-

20 
INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE 
ENSINO UNIVERSITARIO LTDA 

07/05/2010 
09:41 

143900 
Unidade Lagoa 
Seca 1735 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DOUTOR LEÃO SAMPAIO 

2391
9590
001-

20 
INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE 
ENSINO UNIVERSITARIO LTDA 07/05/2010 

696831 Unidade Crajubar 1735 
CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DOUTOR LEÃO SAMPAIO 

2391
9590
001-

20 
INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE 
ENSINO UNIVERSITARIO LTDA 

07/05/2010 
09:41 

4201 Unidade SaÃºde 1735 
CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DOUTOR LEÃO SAMPAIO 

2391
9590
001-

20 
INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE 
ENSINO UNIVERSITARIO LTDA 07/05/2010 

659649 

CAMPUS  - 
SOBRAL - 
CENTRO 3862 

FACULDADE LUCIANO 
FEIJÃO 

9533
2170
001-

31 
CENTRO SOCIAL CLODOVEU 
ARRUDA 

11/05/2010 
20:53 

658956 
CAMPUS  - ICÓ - 
CENTRO 2043 

FACULDADE VALE DO 
SALGADO 

3338
2610
001-

04 
TCC EDUCACAO, CIENCIA E 
CULTURA LTDA - EPP 08/06/2010 

658957 
UNIDADE  - ICÓ - 
CENTRO 2044 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCAÇÃO VALE DO 
SALGADO 

3338
2610
001-

04 
TCC EDUCACAO, CIENCIA E 
CULTURA LTDA - EPP 

08/06/2010 
09:54 

658651 

Instituto de Ensino 
Superior do 
CEARÁ¡ - IESC 1647 

FACULDADE DE ENSINO 
E CULTURA DO CEARÁ�  

3729
6270
001-

76 
ASSOCIACAO CEARENSE DE 
ENSINO E CULTURA - ASCEC 

16/06/2010 
16:10 

1045869 
Unidade Sede - 
FÃ¡tima 1647 

FACULDADE DE ENSINO 
E CULTURA DO CEARÁ�  

3729
6270
001-

76 
ASSOCIACAO CEARENSE DE 
ENSINO E CULTURA - ASCEC 16/06/2010 

1054038 Campus Principal 16559 
FACULDADE SÃƒO 
FRANCISCO DO CEARÁ� 

7541
7240
001-

91 
VERA CLAUDINO EDUCACAO 
SUPERIOR LIMITADA - ME 01/01/2010 
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659729 Unidade SEDE 4037 

FACULDADE DE 
TECNOLOGIA 
INTENSIVA 

1224
1080
001-

20 CLAUDER CIARLINI FILHO & CIA 
31/01/2011 

14:01 

1056257 
Unidade Dionisio 
Torres 2180 

RATIO - FACULDADE 
TEOLÓGICA E 
FILOSÓFICA 

3529
2300
001-

30 
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
RATIO LTDA - EPP 

01/01/2010 
00:00 

695782 Unidade SEDE 2180 

RATIO - FACULDADE 
TEOLÓGICA E 
FILOSÓFICA 

3529
2300
001-

30 
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
RATIO LTDA - EPP 

01/01/2010 
00:00 

1067872 
Campus Rogaciano 
Leite 2180 

RATIO - FACULDADE 
TEOLÓGICA E 
FILOSÓFICA 

3529
2300
001-

30 
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
RATIO LTDA - EPP 

01/01/2010 
00:00 

1041912 Unidade SEDE 13417 
FACULDADE PRINCESA 
DO OESTE 

9490
4780
001-

11 

SALES BURGOS CONSULTORIA E 
SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - 
ME 01/01/2010 

658310 

UNIDADE  - 
FORTALEZA - 
CENTRO 1191 

INSTITUTO DE ENSINO 
SUPERIOR DE 
FORTALEZA 

1225
6520
001-

97 
ASSOCIACAO INTEGRADA DE 
ENSINO SUPERIOR DO NORDESTE 01/01/2010 

658128 

CAMPUS  - 
FORTALEZA - 
ALDEOTA 838 

FACULDADE DE 
CIÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS DE 
FORTALEZA 

1174
4984

0001-
31 

ASSOCIACAO DE ENSINO 
SUPERIOR DE FORTALEZA-AESF 

01/01/2010 
00:00 

688003 

CAMPUS  - 
FORTALEZA - 
CENTRO 837 

FACULDADE DE 
CIÊNCIAS HUMANAS DE 
FORTALEZA 

1174
4984

0001-
31 

ASSOCIACAO DE ENSINO 
SUPERIOR DE FORTALEZA-AESF 

01/01/2010 
00:00 

708009 

CAMPUS  - 
FORTALEZA - 
PARANGABA 5525 

FACULDADE DE 
TECNOLOGIA 
LOURENÇO FILHO 

7603
1900
001-

80 
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO 
CEARA 01/01/2010 

659584 

CAMPUS  - 
FORTALEZA - 
CENTRO 3680 

FACULDADE PADRE 
DOURADO FORTALEZA 

5546
4020
001-

00 

CENTRO DE EDUCACAO 
TECNOLOGICA DARCY RIBEIRO 
LTDA - EPP 01/01/2010 

1042440 Unidade SEDE 13657 
FACULDADE DE 
TECNOLOGIA ATENEU 

4130
3231

0001-
51 

CV & C CONSULTORES 
ASSOCIADOS LTDA - EPP 

01/01/2010 
00:00 

140811 Unidade SEDE 13106 

FACULDADE DE 
TECNOLOGIA 
LOURENÇO FILHO 

1423
4250

0001-
09 

OCESU - ORGANIZACAO 
CEARENSE DE EDUCACAO 
SUPERIOR LTDA 

01/01/2010 
00:00 

658227 

CAMPUS  - 
FORTALEZA - 
CENTRO 1059 

FACULDADE LOURENÇO 
FILHO 

1423
4250

0001-
09 

OCESU - ORGANIZACAO 
CEARENSE DE EDUCACAO 
SUPERIOR LTDA 01/01/2010 

702093 

CAMPUS  - 
FORTALEZA - 
CENTRO 1059 

FACULDADE LOURENÇO 
FILHO 

1423
4250

0001-
09 

OCESU - ORGANIZACAO 
CEARENSE DE EDUCACAO 
SUPERIOR LTDA 01/01/2010 

1041230 CENTRO 13106 

FACULDADE DE 
TECNOLOGIA 
LOURENÇO FILHO 

1423
4250

0001-
09 

OCESU - ORGANIZACAO 
CEARENSE DE EDUCACAO 
SUPERIOR LTDA 

01/01/2010 
00:00 

658999 

CAMPUS  - 
QUIXADÁ - 
COMBATE 2135 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CATÓLICA DE QUIXADÁ 

1266
4055

0001-
85 

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E 
CULTURAL DE QUIXADA 

01/01/2010 
00:00 

3317 Campus II 2135 
CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CATÓLICA DE QUIXADÁ 

1266
4055

0001-
85 

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E 
CULTURAL DE QUIXADA 01/01/2010 

1053218 FTA - CE 16453 
Faculdade de Tecnologia 
Apoena 

3670
5740
001-

65 
UNIVERSAL-EDUCACAO E 
PROJETOS LTDA - ME 

01/01/2010 
00:00 

659944 

CAMPUS  - 
FORTALEZA - 
CENTRO 4823 

FACULDADE DE 
TECNOLOGIA 
EVOLUÇÃO 

1052
0245

0001-
01 

SOCIEDADE EVOLUCAO DE 
EDUCACAO SUPERIOR E 
TECNOLOGIA LTDA - EVOLUCAO - 
EPP 01/01/2010 
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1068718 
CAMPUS SEDE - 
MARACANAU 19337 

FACULDADE PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁ�VEL DO 
NORDESTE 

2921
9670
001-

31 
INSTITUTO DARCY RIBEIRO S/S 
LTDA - ME 26/09/2014 

1058639 Unidade 17622 
FACULDADE JOAQUIM 
NABUCO DE FORTALEZA 

1221
3159

0001-
73 

SOCIEDADE UNIVERSITARIA 
MILETO LTDA - EPP 

01/01/2013 
00:00 

658979 Unidade SEDE 2098 FACULDADE KURIOS 

3581
3880
001-

50 
COMUNIDADE EVANGELICA 
BATISTA KURIOS 07/10/2014 

1005071 Unidade SEDE 2098 FACULDADE KURIOS 

3581
3880
001-

50 
COMUNIDADE EVANGELICA 
BATISTA KURIOS 07/10/2014 

105071 Unidade SEDE 2098 FACULDADE KURIOS 

3581
3880
001-

50 
COMUNIDADE EVANGELICA 
BATISTA KURIOS 

07/10/2014 
16:15 

1050630 Campus Principal 15526 

FACULDADE DE GESTAO 
E NEGOCIOS DE 
FORTALEZA 

1171
9466

0001-
68 

FACULDADE DE GESTAO E 
NEGOCIOS DE FORTALEZA LTDA 09/12/2014 

1056373 Campus Sede 2466 
FACUDADE IEDUCARE - 
FIED 

4984
7180
001-

10 FACULDADE IEDUCARE LTDA 05/12/2014 

659163 

CAMPUS  - 
TIANGUÃ� - 
CENTRO 2466 

FACUDADE IEDUCARE - 
FIED 

4984
7180
001-

10 FACULDADE IEDUCARE LTDA 
05/12/2014 

13:14 

1061355 Campus Principal 18065 
CISNE - FACULDADE DE 
QUIXADÁ 

1544
9542

0001-
13 

INSTITUTO EDUCACIONAL E 
TECNOLOGICO DE QUIXADA 

30/03/2015 
15:06 

1061357 Campus Principal 18067 
CISNE - Faculdade 
Tecnológica de Quixadá 

1544
9542

0001-
13 

INSTITUTO EDUCACIONAL E 
TECNOLOGICO DE QUIXADA 30/03/2015 

1058702 
Faculdade do 
Maciço do Baturité 17628 

Faculdade do Maciço do 
Baturité 

1250
9127

0001-
10 

IESTEC- INSTITUTO DE ENSINO 
SUPERIOR TEOLOGICO CRISTAO - 
ME 

16/07/2015 
21:36 

1057209 

Faculdade 
Alencarina de 
Sobral 17394 

Faculdade Alencarina de 
Sobral 

5313
5250
001-

09 

IESC - INSTITUTO DE EDUCACAO 
SUPERIOR E PESQUISA DO CEARA 
LTDA - ME 

21/12/2015 
18:04 

1058310 Unidade Sede 17499 Faculdade Vidal de Limoeiro 

1054
1077

0001-
22 

INSTITUTO JAGUARIBANO DE 
ENSINO LTDA. - ME 06/05/2016 

1058965 

Faculdade de 
Quixeramobim - 
UNIQ 17670 Faculdade de Quixeramobim 

1159
0400

01-62 
INSTITUTO EDUCACIONAL 
INTEGRADO LTDA - ME 02/09/2016 

1065365 Campus Principal 18478 Faculdade Paulo Picanço 

4453
9930
001-

08 

CENTRO AVANCADO DE 
ORTODONTIA PAULO PICANCO S/S 
LTDA - EPP 01/06/2016 

 


