CRÉDITO EDUCATIVO PARA O UNIVERSITÁRIO
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Como o estudante deve orientar-se na busca do crédito educativo? Surgiu recentemente, cerca
de um ano e meio, o financiamento privado do ensino superior. São créditos educativos
oferecidos por empresas particulares, por intermédio da própria universidade. A pesquisa feita
pela CM Consultoria, realizada em junho p.passado, com 86 universidades privadas revelou
que os financiamentos privados estão previstos em 18% das instituições.

Os alunos cursam a faculdade e começam a pagar a dívida um ano após terem se formado,
dividindo a prestação em muitos anos. A adesão a esse crédito educativo explica o aumento do
número de vagas em faculdades particulares na última década, atraindo alunos com baixo
poder aquisitivo. Ele tem combatido a inadimplência que, segundo o Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino (Semesp), gira em torno de 25%.

Uma outra modalidade é o Financiamento Estudantil (Fies) do governo federal, que cobre até
70% das mensalidades de alunos carentes.

Cada financiamento tem suas regras, mas todos cobram juros mais altos do que os do Fies e
mais baixos do que os bancários. O financiamento do governo cobra 9% ao ano, os privados
trabalham com taxas que vão de 1,5 a 3,5% ao mês, e os bancos chegam a cobrar 2% ao mês,
dependendo do tipo de crédito e da instituição. Todos exigem um fiador, além de bom
rendimento escolar.

Se o aluno estiver com a documentação em dia, o financiamento é rápido, em duas semanas o
contrato é assinado. Pelo Financiamento Estudantil (Fies) é preciso esperar abrir a
concorrência para as vagas, provar a falta de recursos e aguardar o resultado da seleção.
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Conhecer as opções de financiamento ajuda a esclarecer a situação. O aluno deve analisar a
proposta, os valores, antes da contratação. Há a Ideal Invest, que cobre até 35% da
mensalidade, com juros de 1,5% ao mês. Exige fiador e bom desempenho escolar. A dívida
pode ser paga em até 8 anos. Para maiores informações sobre a Ideal Invest acessar: www.i
dealinvest.com.br

A Finvest, do grupo Unibanco, também oferece uma linha de crédito educativo para 10.000
clientes. O empréstimo pode ser usado para todos os níveis de ensino, do fundamental à
pós-graduação. A dívida pode ser paga em até 3 anos, os juros vão de 2% a 3,9%. Acessar:
www.finvest.com.br

O Siemesp criou o Centro Brasileiro de Desenvolvimento do Ensino Superior (Cebrade), cuja
principal função é administrar bolsas de estudo restituíveis. Administra bolsas de 1% a 100%
em diversas universidades cadastradas. Depois de um ano de formado, o beneficiado devolve
esse dinheiro para a instituição, pelo preço da mensalidade na época em que ele for pagar.

O Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do governo federal. Financia até 70% da
mensalidade, com juros fixos de 9% ao ano ou 0,75% ao mês. Exige bom desempenho
escolar. A dívida pode ser paga em até uma vez e meia o tempo do financiamento. Para
conseguir o financiamento do Fies, o estudante deve se inscrever e passar por seleção. O Fies
exigia fiador, mas uma liminar da justiça suspendeu a obrigatoriedade. Segundo o coordenador
do Fies, Leonel Cunha, o pagamento das fases de amortização é fundamental para que o Fies
abra novas vagas a cada semestre. “O Fies depende do retorno dos financiamentos para poder
financiar novos estudantes. Se cada estudante beneficiado tomar consciência de que o
pagamento é que permite a entrada de outro jovem num curso superior e que, se cumprir
pontualmente as fases de amortização, será mais fácil manter o Fies em bom funcionamento,
com um risco menor de inadimplência”.

Para os estudantes que não podem pagar de forma alguma, o governo está propondo a criação
do Programa Universidade para Todos (ProUni), que tem como objetivo a concessão de bolsas
de estudo aos mais pobres sem a necessidade de reembolso. Mais informação sobre o ProUni
está na pagina do MEC ( www.mec.gov.br http://www.mec.gov.br/ )

Antes de pegar um financiamento, aconselha-se o estudante a pedir uma simulação das
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parcelas que vai pagar e do total da dívida. Assim ficará sabendo se poderá arcar com o
compromisso.

É grande o número de estudantes precisando de algum tipo de auxílio para cursar o ensino
superior. Dar a este estudante a chance de freqüentar uma faculdade, de se auto-afirmar, eleva
consideravelmente sua auto-estima. A má distribuição de renda, gerando contrastes sociais, é
o que mais afeta a auto-estima de nossa população. Um estudo do Instituto de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep), do Ministério da Educação, com base no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), analisou o desempenho de estudantes ricos e pobres, mostrando
significativas vantagens ao estudante rico. O aluno rico que usa computador, internet, TV por
assinatura alcançou média de 63 pontos numa escala de 0 a 100, enquanto o jovem pobre
chegou apenas a 41 pontos. Bens culturais, uma boa situação socioeconômica, fortalecem e
propiciam o desenvolvimento das potencialidades do educando.

A pior das constatações é de que a distância entre os alunos de famílias de alta renda e os de
baixa renda tende a crescer. Os alunos pobres, necessitados de melhores condições de
ensino, são os que menos recebem em termos de qualidade de escola.

Alertemo-nos, dando-nos as mãos – governo, empresas, associações e sociedade agindo
juntos – para garantir um futuro mais promissor à classe menos favorecida.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em outubro/2004)
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