
Cenário Político-Econômico 

do Ensino Superior Público



I. Cenários

Crise Política e Econômica x IFES

Acirramento do embate político e ideológico

Restrição Orçamentária

Incerteza e de instabilidade (falta de confiança)



II. Desafios
Custeio e Capital – liberação de 100% 

Custeio e Capital – liberação de forma regular

Investimento e manutenção em TI

PNAES



IV. Relatório Banco Mundial

Relatório encomendado pelo Governo Federal:

• No dia 21/11/2017 foi divulgado o resultado do relatório
elaborado pelo Banco Mundial, a pedido do Governo
Federal, com o objetivo de “realizar uma análise aprofundada
dos gastos do governo, identificar alternativas para reduzir o déficit
fiscal a um nível sustentável e, ao mesmo tempo, consolidar os ganhos
sociais alcançados nas décadas anteriores”.

• Neste relatório foi apresentado uma capítulo dedicado
exclusivamente para as IFES, com os seguintes resultados:



IV. Relatório Banco Mundial

Resultados e pontos de discussão:
• Em média, um estudante em universidades públicas no Brasil “custa de duas a

três vezes mais que estudantes em universidades privadas’.

• O Banco Mundial acredita que as IFES poderiam obter os mesmos resultados
de qualidade com os alunos de graduação com cerca de 17% menos de
recursos???!!!

• Em seu relatório, o Banco Mundial expõe que universidades federais
beneficiam principalmente os mais ricos de duas maneiras: custeando o seu
ensino superior e aumentando sua renda potencial futura.



IV. Relatório Banco Mundial

Resultados e pontos de discussão:

• Limitar os gastos por aluno aos níveis das universidades mais eficientes geraria
uma economia imediata de 0,26% do PIB. As universidades que receberem
menos recursos como resultado desta medida teriam de reconsiderar sua
estrutura de custos e/ou buscar recursos em outras fontes, como já é a norma
nos sistemas acadêmicos com os melhores níveis de desempenho.

• Segundo ao Banco uma opção para aumentar os recursos das universidades
federais sem sobrecarregar o orçamento seria a introdução de tarifas escolares.


