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Gisèlle Marques Bahia (Educação na PUC Minas); Solange Rodrigues 

(Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) 

Resumo 
O objeto desta pesquisa é o Programa Universidade para Todos (ProUni), cujo objetivo 
é analisar a sua implantação na PUC Minas, a perspectiva de inclusão social e o 
desempenho dos bolsistas. Foi feita uma pesquisa Quanti-Quali, utilizando 
questionários, aplicados aos bolsistas e professores; análise documental; entrevistas e 
grupo focal. Os dados coletados mostraram que o ProUni vem tendo êxito como 
Política de Inclusão Social, pois a maioria dos bolsistas tem obtido desempenhos 
positivos e se sentem satisfeitos com o curso escolhido. 

Introdução 
Este texto tem o objetivo de expor resultados da pesquisa desenvolvida com alunos e 
professores da PUC Minas, participantes do ProUni, em cursos de ensino superior. 
A expansão do Ensino Superior foi acelerada após a promulgação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, Lei nº 9394/96, e vem se caracterizando, principalmente, pela 
ostensiva participação do empresariado da educação. 
Segundo Cury (1992), a partir dos anos de 1990, devido às políticas neoliberais, o 
empresariado foi incentivado a abrir IES, e assim, o Ensino Superior, vem se 
transformando em mercadoria, negociada, inclusive, na Bolsa de Valores do Estado de 
São Paulo. Mesmo assim, o número de vagas ofertadas para atender à demanda é 
insuficiente. 
O Governo brasileiro, tendo em vista essa necessidade, em 2003, expandiu o Ensino 
Superior, contando com a contribuição da Rede Privada, por meio da participação no 
ProUni, institucionalizado pela Lei nº 11.096/05. Trata-se de uma política pública que 
destina bolsas integrais e parciais para alunos dos Cursos de Graduação das IES 
privadas, com ou sem fins lucrativos, através de isenção fiscal.  

Objetivos: 
- Analisar a implantação do ProUni na PUC Minas; 
- Identificar os perfis dos bolsistas e do corpo docente; 
- Analisar o Programa na perspectiva da inclusão social. 

Metodologia e Resultados 
Metodologicamente, fez-se interlocução da investigação qualitativa com a 
quantitativa, utilizando a análise documental, a entrevista semiestruturada, o grupo 
focal e o questionário.  
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As informações que seguem sobre o ProUni foram obtidas no Centro de Registro 
Acadêmico da PUC Minas, referentes aos anos de 2005 a 20084: 

a) Número de bolsistas/ano: 3.587/2005; 2.633/2006; 2.107/2007; 2.082/2008.  
b) Tipo de Bolsa Concedida: integral (5.499), parcial (4.910)  
c) Evasão da Universidade: 5,6%, em 2006.  
d) Desempenho Escolar: a maioria dos bolsistas apresentou nesses anos, 
desempenhos escolares, entre bons e muito bons, sendo que 252 bolsistas 
foram “Destaques Acadêmicos”. 

Foram enviados aos bolsistas, 3026 questionários, obtendo-se respostas de 1475 
alunos. Destaca-se que foram coletados depoimentos de 73 bolsistas, através do 
Grupo Focal e 165 professores de diferentes cursos.  
 
A) O perfil dos alunos5  
Gênero/sexo: feminino (59,5%); masculino (37%); 
Faixa Etária: 17-20 anos (23,9%); 21-25 (46,2%); 26-30 (17,7%); 31-35 (4,9%); 36-40 
(2,2%); mais de 40 (1,6%).  
Renda Familiar: até um salário mínimo (SM) (4,6%); até 2 SMs (22,4%); até 3 SMs 
(34,8%); até 4 SMs (25,8%); acima de 5 SMs (8,9%).  
Atividade Laboral: não trabalham (60,4%); trabalham (36,1%).  
Renda Individual: até um SM (35,9%); 2 SM (18,2%); mais de 3 SM (6,3%); não se aplica 
(36,1%).  
Atividades Acadêmicas Desenvolvidas na PUC: bolsista de iniciação científica (24,2%); 
monitoria (18,3%); bolsista de extensão (26,9%); outras atividades (22,1%); não se 
aplica (5%). Essas atividades contribuíram para a permanência dos bolsistas devido à 
remuneração recebida e lhes oportunizaram novos conhecimentos.  
Desempenho Escolar: excelente (10,8%); muito bom (49,3%); bom (29,4%); regular 
(5,5%); péssimo (0,6%); não responderam (4,4%). Pesquisas realizadas por 
Frankenberg e Côrtes (2006) e Faceira (2009), nos Cursos da PUC de outros estados 
brasileiros, evidenciaram que os bolsistas do ProUni obtiveram desempenhos muito 
satisfatórios.  
Dificuldades de Permanecer na PUC: bolsa parcial (3% dos bolsistas); custo do 
transporte (7,2%); custo da alimentação (5,5%); custo com livros e material (24,8%); 
conciliar estudo com trabalho (34,7%). 
 
B) O perfil dos professores 
Gênero/Sexo: masculino (56,97%) e feminino (43,03%).  

                                                      
4 Destaca-se que, no período de 2005 a 2008, o total de alunos matriculados na PUC Minas foi de 48.103, sendo que 
desses, 10.409 eram bolsistas do ProUni.  
5 Os valores apresentados não totalizam 100%, pois, nesta exposição, foi contemplado, apenas, o percentual 
referente à opção “Sim”, desprezando-se o “ ão” e o “Sem Resposta”.  
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Titulação: mestres (58,79%); doutores (25,45%); especialistas (13,94%) e graduados 
(1,82%).  
Experiência no Magistério: 1-5 anos (13,33%); 6-11 (24,85%); 12-17 (22,42%); 18-23 
(13,33%) e acima de 24 anos (23,03%).  
Especificamente, como docente, na PUC Minas: 1-5 anos (21,21%); 6-11 (36,97%); 12-
17 (15,76%); 18- 23 (13,33%) e acima de 24 anos (12,73%).  
Carga Horária: até 10 horas semanais (9,70%); de 11 a 20 horas (30,30%); de 21 a 40 
horas (60%).  
Conhecimento do ProUni: não tinham conhecimento do Programa (65,45%); tinham 
conhecimento do Programa (34,55%). Esses dados indicam que os gestores das IES, 
geralmente, não priorizam um melhor nível de comunicação e participação dos 
docentes e de outros profissionais, nos projetos e programas desenvolvidos.  
Identificação dos alunos bolsistas: identificaram os bolsistas (52,12%); não os 
identificaram (8,48%) e não tinham conhecimento do ProUni (39,40%). 
 
C) Avaliação do ProUni: bolsistas 
O Grupo Focal foi aplicado a 73 bolsistas, mas devido ao grande número de alunos, 
optou-se por explicitar, apenas, alguns depoimentos, referentes às 8 categorias, 
identificadas na perspectiva da Análise de Conteúdo (Bardin).  
1) As dificuldades encontradas na Universidade foram superadas pelos bolsistas 

[...] Parei de estudar, no 2º ano do 2º grau. Casei, tive filhos. Voltei. Fiquei com medo, depois 
de mais de 20 anos parada, mas tive sucesso graças a Deus! Ao entrar na faculdade verifiquei 
que os colegas estavam bem na frente e foi difícil pegar o ritmo, mas estou dando conta. 
(Aluna de Pedagogia). 
 
[...] Demorei um pouco a entrar na PUC, formei em escola pública e não tinha base, fui 
aprendendo, aqui. (Aluna de Publicidade e Propaganda). 

 
2) O ProUni foi valorizado como uma política pública de ingresso no Ensino Superior.  

Eu acho o ProUni, uma graça de Deus. Foi a melhor coisa que o Governo podia fazer para 
mim. Deveria melhorar a Educação Básica, mas isso é tarefa para muitos anos, então, para o 
pobre fazer ensino superior, é só pelo ProUni. (Aluno de Arquitetura e Urbanismo). 

 
3) Os bolsistas estão satisfeitos com o curso e a Universidade. Destaca-se que, na PUC 
Minas, os bolsistas do ProUni estão matriculados em diferentes cursos, inclusive, 
naqueles considerados como elitizados. 

Eu escolhi a PUC pelo seu renome, mas hoje vejo que ela é mais do que nome, é muito 
melhor, pois a Universidade oferece oportunidades de pós-graduação e extensão. Faço 
Fonoaudiologia que é um curso muito bom; sou apaixonada, principalmente, pela área 
cirúrgica, que dá muitas oportunidades e eu quero crescer, profissionalmente. (Aluna de 
Fonoaudiologia). 

 
4) Os bolsistas tiveram de estudar muito e ter disciplina para se tornaram bons alunos. 
Informaram, também, que tiveram dificuldades de adquirir livros, outros materiais e 
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de ter acesso aos bens culturais, às viagens e aos cursos de línguas. Nessa direção, 
Ferri e outros (2010) enfatizam que o ProUni viabilizou a igualdade de oportunidades e 
a meritocracia, entretanto, as desigualdades em diversos âmbitos continuaram.  

Conciliar trabalho e estudo não é uma tarefa fácil. Principalmente, no meu curso que é muito 
difícil, dar conta de tanta exigência e cobrança. Mas tenho conseguido ter boas notas. Quanto 
ao estágio, estou fazendo aqui, dentro da PUC e isso facilita. [...] (Aluna de Pedagogia). 

 
5) Verificou-se que a maioria dos bolsistas buscou participar da Iniciação Científica, da 
Monitoria e do Projeto de Extensão. Eles explicitaram que a pequena remuneração 
recebida, contribuía tanto para permanecerem na instituição, quanto para suas 
formações acadêmicas.  

Eu fiz monitoria no Curso de Comunicação e isso abriu portas para muitos estágios e estou 
fazendo estágio na PUC TV e ganho bolsa R$350,00 e dá para a gente se virar. Sou filho de 
uma funcionária da cantina da PUC e meu pai é analfabeto. Aprendi a sobreviver, com pouco 
recurso. Mas essas oportunidades na PUC estão me fazendo crescer e eu vou ser um bom 
profissional. (Egressa de Relações Públicas).  

 
6) Os bolsistas relataram manter boas relações com colegas e professores. Em alguns 
depoimentos, eles informaram se sentirem diferenciados, frente aos outros colegas 
não bolsistas, que estavam vinculados às classes sociais mais favorecidas social e 
economicamente. 

Senti certa discriminação, pois em algumas decisões da turma, alguns falavam, “vocês não 
pagam e não têm de reclamar de professor”, etc. Mas falei que tinha direito de participar e 
querer um ensino bom. Fora isso, não tive mais problemas. Os professores são amigos, 
compreensivos e incentivadores do nosso desempenho. (Egressade Serviço Social). 

 
7) A infraestrutura da instituição foi considerada excelente e/ou, muito boa; contudo, 
alguns relataram que na biblioteca alguns livros, tinham poucos exemplares 
disponibilizados. 

Dentre o que eu tenho necessidade, consigo achar na biblioteca. O laboratório de informática 
me ajuda muito, acho as cantinas caras e o xerox também, principalmente para nós, do 
ProUni. (Aluna de Fonoaudiologia). 

 
8) Os bolsistas responderam que desejavam ingressar no mercado de trabalho, 
melhorar de vida e prosseguir os estudos. 

No futuro imediato, quero fazer um bom estágio, aprender, fazer contatos, para facilitar, 
quando me formar, pois quero ser um profissional competente. (Aluna de Relações Públicas). 

 
D) Avaliação doProUni: professores  
A maioria (87%) avaliou, positivamente, o Programa; 7%, negativamente; 6% 
responderam que não o sabiam avaliar:  

“ ecessário, para melhorar a democratização do ensino superior”; “Grande instrumento de 
inclusão social; bem gerenciado pela PUC”; “Programa consolidado e bem sucedido”; “Parece 
positivo em termos quantitativos, mas, qualitativamente, tenho restrições”. 
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A maioria (78%) avaliou os bolsistas do ProUni, positivamente; 15% afirmaram que os 
bolsistas apresentavam dificuldades e 7% não os souberam avaliar: 

“Interessados e do mesmo nível dos outros alunos”; “ ão percebo diferenças entre bolsistas 
e não bolsistas”; “Em geral, os bolsistas acompanham, muito bem, as disciplinas, alguns são 
destaques acadêmicos”; “Esforçados, mas desnivelados, em relação a outros colegas”. 

Conclusões 
Os dados referentes à pesquisa realizada evidenciaram que o ProUni, na instituição 
pesquisada, vem se desenvolvendo como uma política pública de inclusão sócio-
educacional de êxito entre os alunos.  
Embora o Ensino Superior Público tenha se expandido, esse crescimento foi 
insuficiente para atender à demanda necessária. Para resolver essa questão com maior 
rapidez, o Governo brasileiro fez uso de IES particulares. Por se tratar de uma política 
em ato, enquanto o Governo Federal não amplia a sua própria Rede, faz-se necessário 
que se selecione, criteriosamente, essas instituições, acompanhando o 
desenvolvimento do Programa. Esse controle torna-se extremamente necessário, dado 
o crescimento vertiginoso de IES particulares com fins lucrativos. 
Os autores deste artigo consideram o ProUni importante, no âmbito de Universidades 
sem fins lucrativos, que privilegiam o ensino, a pesquisa e a extensão, viabilizando aos 
bolsistas do ProUni o ingresso na iniciação científica, o que lhes oportuniza uma 
melhor capacitação acadêmico-científica e permanência no ensino superior. 
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