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RESUMO

Em 2014, o governo federal alterou a lei do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante), dificultando ou mesmo restringindo o acesso de 
estudantes ao financiamento dos seus estudos.  A questão tema do estudo, é qual o impacto que este fato terá na captação e retenção dos alunos 
da Estácio BH. Especificamente, busca-se levantar e analisar os dados referentes à matrícula, renovação e evasão antes e após as novas regras do 
FIES, a partir de entrevistas e informações fornecidas por banco de dados e sistemas da instituição; levantar a percepção do aluno quanto ao 
impacto do corte do FIES na intenção de renovação da matrícula e sua retenção, por meio de questionários auto respondidos; fazer uma 
comparação destes dados antes e após a situação problema; averiguar se o programa PRAVALER ou outros programas de financiamento 
estudantil têm sido uma alternativa viável de crédito ao aluno; e por fim, averiguar alternativas para fornecimento de crédito estudantil e ações 
de retenção de alunos. A pesquisa tem abordagem qualitativa e quantitativa no levantamento e análise de dados. O projeto está em andamento. 
Até o momento foram realizadas entrevistas com pessoas do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte – unidade Prado, ligadas aos 
departamentos financeiro, acadêmico e de retenção, para o entendimento da situação atual dos níveis de captação e retenção de alunos e os 
reflexos da lei do FIES nestas variáveis. Os resultados parciais, obtidos por meio das entrevistas, referem-se aos índices de evasão e os motivos 
subjacentes, bem como índices de captação e retenção de alunos. Em entrevista à gestora acadêmica da unidade Prado foi evidenciada evasão 
dos alunos no período compreendido na análise da pesquisa, porém a instituição Estácio tem apresentado ações de reversão e retenção por meio 
de estratégias tais como Bolsa Direção, Compromisso Estácio, Perdão da dívida, crédito universitário PRAVALER. Quando questionada sobre o 
impacto que o corte do FIES teve na instituição, a gestora relata que o impacto é sentido em um pequeno aumento na evasão, porém o impacto é 
pequeno devido ao ingresso de recursos obtidos por meio dos investidores da instituição que equilibra esse déficit. Acrescentou que a evasão tem 
outros motivos além do corte do FIES. Várias ações têm sido realizadas no sentido de elevar os índices de satisfação dos alunos, e, por 
conseguinte alcançar maiores índices de retenção.  A partir de informações de planilhas de dados obtidas em entrevista, analisou-se os dados no 
período entre 04/2015 e 12/2015, com um total de 706 registros. De acordo com esses dados, 2% desses alunos tinham o FIES e o perderam; 8% 
são alunos que tentaram realizar a contratação, porém, foram recusados; 78% (550) cancelaram ou trancaram a matricula por outros motivos. No 
período ocorreram 12% (84) de reversão. A partir de dados do setor financeiro, identificou-se uma evasão em 2014 de 533 alunos. No ano de 
2015 até a data da entrevista (dezembro de 2015) já atingia a marca de 622 alunos, alta de 17%.  No segundo semestre 2015.2 foram abertas 58 
vagas para bolsas de ampla concorrência para os cursos oferecidos, antes do corte a quantidade de bolsas do programa FIES oferecidas era 
ilimitada. De acordo com os novos critérios do programa estudantil no período de 2015.1 foram realizados 1.431 aditamentos; em 2015.2 
ocorreu apenas 1.279, uma queda de 10,5% após o corte do FIES. Partindo para a fase quantitativa junto aos alunos, no dia 13/04/16 foi aplicado 
o pré-teste do questionário a uma amostra de 40 estudantes do curso de Administração da Estácio BH. Após o pré-teste, apenas algumas 
mudanças foram realizadas a partir das percepções alcançadas, resultando em uma versão final do questionário que consta de 16 questões. A 
etapa subsequente será a aplicação do questionário a uma amostra de estudantes dos três principais cursos beneficiados com bolsas do FIES 
(Administração, Gastronomia e Educação Física) e proceder às análises pertinentes.
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