
ESTATISTICA SOBRE O NÚMEROS DE BOLSAS OU FINANCIAME NTOS 
NA FACULDADE 

 

RAMOS, Alaína dos S.1 
SANTOS, Jéssica2 
PETITTO, Sonia3 

PERRI, Ricardo Alves4 

 

RESUMO 
Sabe-se que, hoje em dia, existe um grande aumento de universitários que opta por  bolsas ou 
financiamento estudantil, fato que proporcionou um aumento de estudantes nas faculdades, algo 
muito positivo para nosso país, porque mostra o índice de jovens que, através desses programas, 
conseguiram ou conseguem cursar um  ensino superior de qualidade. Buscou-se, nesta pesquisa, 
verificar como funcionam projetos como o  PROUNI, Escola da Família, FIES e outros e como os 
alunos podem participar. Foi feita uma pesquisa de campo, com 100 universitários para mostrar a 
porcentagem de estudantes que já optaram por uma dessas bolsas ou financiamento. 

Palavra-Chave : PROUNI. Bolsa de estudos. FIES Financiamento estudantil. Escola da Família. 

 

ABSTRACT 
It is known that, nowadays, there is a large increase in students who choose to finance scholarships or 
student, a fact that resulted in an increase of students in colleges, something very positive for our 
country, because it shows the rate of young people through these programs have achieved or can 
attend a quality higher education. Was sought in this research, see how work projects like PROUNI, 
Family School, and other FIES and how students can participate. We conducted a field study with 100 
college students to show the percentage of students who have already chosen one of these 
scholarships or funding. 
Keyword: PROUNI. Scholarship. FIES Student Lending. Family School. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Hoje em dia o estudante tem mais chances de pagar uma faculdade com 

as bolsas que ajudam bastante. Há cerca de 10 anos atrás os estudantes de 

baixa renda não tinham tantas alternativas de bolsas como têm hoje em dia. 

Com esse aumento, as oportunidades para aqueles que não tinham condições 

de pagar 100% a faculdade, agora conseguem aderir a esses programas e 

podem ter a chance de cursar o ensino superior, colocando-se na frente do 

mercado do trabalho. 
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A concorrência por um bom emprego exige bastante do candidato e, 

cursando uma faculdade ou tendo um diploma superior fica mais fácil concorrer 

a vagas que têm uma boa remuneração, com chance de melhoria da qualidade 

de vida para o estudante e sua família. 

Esta pesquisa pretende mostrar, através de uma pesquisa  estatística, a 

quantidade de universitários que têm bolsas ou financiamento na faculdade, 

porque, acredita-se que hoje em dia cresceu bastante o número de 

universitários que optaram por uma bolsa como o Prouni e Escola da Família, 

financiamentos como Fies, e outros.  

 

Tipos de Apoio Financeiro a Estudantes do Ensino Su perior 5 

 

           FIES – Financiamento Estudantil 

 

 O FIES hoje cresceu muito, porque é a oportunidade de jovens que não têm 

como pagar a faculdade no momento, com esse financiamento poderem ter acesso 

ao ensino superior. O jovem faz sua faculdade, se forma e começa a pagar só 18 

meses depois que se formou. Os juros para o tempo de carência, ele paga durante o 

curso e, só no tempo já mencionado ele começa a pagar, pois tem muita chance de 

já estar empregado na área que se formou, ganhando e pagando aquele 

financiamento sem pesar no seu orçamento. 

O Fundo de Financiamento Estudantil conhecido como (Fies) é um 
programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na 
educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. 
Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos 
superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 
Ministério da Educação. Em 2010 o FIES passou a funcionar em um novo 
formato. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
passou a ser o Agente Operador do Programa e os juros caíram para 3,4% 
ao ano. Além disso, passou a ser permitido ao estudante solicitar o 
financiamento em qualquer período do ano. (BRASIL, O que é o FIES). 
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As informações sobre os programas forma obtidas nos sites governamentais, citados nas REFERENCIAS, que 
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ESCOLA DA FAMILIA  

  

 O Programa ESCOLA DA FAMILIA é um projeto muito interessante porque o 

estudante que está participando não paga a faculdade, mas terá que desenvolver 

atividades aos sábados e domingos, 6 horas a cada dia, nas escolas públicas que 

são abertas e têm o programa ESCOLA DA FAMILIA. O estudante deve desenvolver 

um projeto e executá-lo com os participantes, que seriam as crianças, os pais ou 

quem parecer na escola aos fins semana. 

 
O Programa Escola da Família foi criado no dia 23 de agosto de 2003 pela 
Secretaria de Estado da Educação. Ele proporciona a abertura de escolas 
da Rede Estadual de Ensino, aos finais de semana, com o objetivo de criar 
uma cultura de paz, despertar potencialidades e ampliar os horizontes 
culturais de seus participantes. Reunindo profissionais da Educação, 
voluntários e universitários, o Programa oferece às comunidades paulistas 
atividades que possam contribuir para a inclusão social tendo como foco o 
respeito à pluralidade e a uma política de prevenção que concorra para uma 
qualidade de vida, cada vez melhor. Milhares de universitários, de todo o 
Estado de São Paulo, dedicam hoje, seus finais de semana ao Programa 
Escola da Família e, em contrapartida, têm seus estudos custeados por um 
dos maiores programas de concessão de bolsas de estudo do País, 
realizado em convênio com instituições particulares de Ensino Superior - o 
Programa Bolsa Universidade. Esses convênios garantem aos universitários 
100% de gratuidade nos seus cursos, sendo 50% da mensalidade paga 
pelo Estado (limitada a um teto de R$ 310,00/mês, renovável 
semestralmente) e o restante financiado pela própria faculdade. Os 
universitários contemplados com a bolsa contribuem com seu empenho e 
dedicação para o crescimento da comunidade local e, quando formados, 
acrescentarão ao currículo uma preciosa experiência, enriquecida por 
valores como a responsabilidade social e a participação comunitária. Até o 
início de 2009, mais de 80 mil universitários já fizeram parte dessa trajetória, 
beneficiados pelo Programa Bolsa Universidade, atuando nos espaços 
escolares como Educadores Universitários.(GOVERNO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO-.como funciona o programa ESCOLA DA FAMÍLIA) 

  

 PROUNI 

 

 PROUNI é um programa do ministério da educação, criado em 2004, que 

oferece bolsas de estudos para jovens estudantes brasileiros, de 50% a 100% do 

valor da mensalidade, para estudantes que não têm condições de pagar a 

faculdade. Para que o mesmo possa se candidatar a uma bolsa do Prouni o 

estudante deve participar do Enem, alcançando a nota mínima na prova para 

participar do processo seletivo. Quanto maior a nota, maior o desconto.  



 O estudante deve comprovar a carência e a sua renda familiar. As instituições 

abrem uma cota de vagas por ano para determinados cursos, porém o candidato à 

bolsa Prouni não precisa fazer o vestibular nem estar matriculado na instituição em 

que pretende se matricular, porém há um processo seletivo especifico e isento de 

cobranças. Além disso, o candidato deve satisfazer a pelo menos uma das 

condições a seguir: 

- Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública; 
- Ter cursado o ensino médio completo em instituição privada, na condição de 
bolsista integral da respectiva instituição; 
- Ter cursado todo o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e 
parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral na 
instituição privada; 
- Ser pessoa com deficiência; 
- Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério 
da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente de 
instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de 
licenciatura, normal superior ou pedagogia. Nesses casos não é exigida a 
comprovação de renda (BRASIL -PROUNI). 
 
 

Metodologia da Pesquisa de Campo e Coleta de Dados 

 

 A pesquisa de campo foi realizada na FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR 

DO INTERIOR PAULISTA-FAIP, na cidade de Marília – SP. Foram entrevistados 

100 universitários, numa escolha aleatória, que responderam a perguntas fechadas, 

com múltiplas escolhas. A seguir, resultados da pesquisa, que buscou saber quantos 

dos estudantes do ensino superior entrevistados optaram por uma das três formas 

de bolsa ou financiamento: FIES, Escola da Família ou Prouni. 

- Ao ser questionado se era aluno(a) regularmente matriculado na instituição 

educacional de ensino superior, e se optou por algum tipo de bolsa ou financiamento 

estudantil (gráfico 1). Pôde-se observar pelo gráfico obtido que a maioria dos 

estudantes optou por algum tipo de bolsa na faculdade, num total de 58% dos 

estudantes entrevistados, mostrando que hoje as bolsas oferecidas são usadas 

pelos universitários. 



 

Gráfico 1 Quantidade de alunos que optaram por algum programa 

 

- Foi anotada a opção daqueles que optaram por algum financiamento ou possuem 

algum tipo de bolsa: FIES; ESCOLA DA FAMILIA; PROUNI (gráfico 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Bolsa ou Financiamento do aluno  

   

 Nesta pesquisa com 100 universitários, 58 deles optaram por algum tipo de 

bolsa e verificamos que a maioria dos estudantes está no Programa Escola da 

Família, numa proporção de 45%, ou seja, 26 dos 58 universitários optaram por esse 

Programa de bolsas, aos finais de semana. 

 Resumindo, a tabela 1 a seguir mostra a gritante proporção que existe entre 

os projetos do governo. 

 

Alunos que optou  
ou não por  

algum tipo de bolsa 

SIM 58 

NÃO 42 

TOTAL 100 

 



                                 

Tabela 1  Número de alunos em cada programa 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir dos resultados obtidos, percebeu-se que as bolsas na faculdade estão 

sendo bem usadas. Que realmente a grande maioria dos universitários tem algum 

tipo de bolsa ou financiamento, como mostram os números na nossa pesquisa, 

indicando ainda a preferência, que é o  Programa Escola da Família, por oferecer ao 

estudante a oportunidade de pagar com seu trabalho, dignamente, não deixando 

dívidas futuras a serem acertadas. Durante todo o tempo como estudantes, irão 

prestar serviço à comunidade, acostumando-se a um ambiente de atendimento que 

a maioria das profissões exige. 
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PROUNI 9 
FIES 9 
ESCOLA DA 
FAMILA 26 
OUTROS 14 
TOTAL 58 


