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Relevância da educação 
superior 

“Nunca na história foi tão importante investir na educação superior como 

força maior na construção de uma sociedade inclusiva e de conhecimento 

diversificado, além de avançar em pesquisa, inovação e criatividade”  

Conferência Mundial sobre Educação Superior da Unesco, em 2009. 

Nesse início de século XXI os sistemas nacionais de educação superior 

possuem um papel central no desenvolvimento da justiça social e no 

crescimento da economia e riqueza dos países. 

A universidade possui, nos dias atuais, uma missão relevante de formação 

para a consolidação de instituições inclusivas econômica e socialmente 

que conduzem ao empoderamento de amplos segmentos das sociedades e 

ao desenvolvimento sustentável das nações. 



A demanda de expansão no 
Brasil 



A demanda de expansão no 
Brasil 

METAS NOVO PNE :  33% taxa líquida e 50% taxa bruta.  

11 milhões de matriculados em 2024. 



A demanda de expansão no 
Brasil 

Taxa de atendimento no Ensino Médio - 2012  

Jovens de 15 a 17 anos 

META NOVO PNE: 85% 

61 
% 

39 
% 



Gargalos da expansão 

 Limite do Estado para financiar a 
expansão de IES e cursos por meio do 
modelo estatal. 

 Problemas causados pela ausência de 
valores acadêmicos no modelo 
privado mercantil. 

 Limite do financiamento privado para 
expansão das matrículas em IES 
privadas com qualidade. 



Questões 

 O modelo comunitário é uma 
alternativa viável, com 
sustentabilidade econômica e 
excelência acadêmica, para a 
expansão da educação superior 
brasileira? 



Questões 

 Qual teoria sustenta o modelo 
comunitário de acordo com a ideia de 
educação como bem público? 

 Qual o provável desempenho 
qualitativo da educação superior 
brasileira se a expansão se der por meio 
do modelo comunitário? 

 Qual seria o custo para o Governo 
Federal induzir a expansão por meio do 
modelo comunitário? 

 

 



Tendências internacionais 



Tendências internacionais 

EVENTOS INTERNACIONAIS 



Evidências 



Evidências 



Hipótese 

O modelo comunitário/fundacional é uma 
ótima alternativa para a expansão com 

qualidade da educação superior 
brasileira.  

Ele é capaz de aliar qualidade e 
concepção de educação superior como 

bem público aos requisitos de 
racionalidade e justiça do 

financiamento.  



Justificativas 

-É importante para as ICES que o modelo seja conhecido 
e reconhecido, tanto pela sociedade como pelos governos. 
 
-É importante saber as reais possibilidades do modelo 
comunitário no contexto brasileiro. 
 
-É fundamental para o modelo criar um acúmulo teórico 
e empírico sobre o modelo. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Nós temos inteligência para desenvolver o estudo. 
Nós temos contatos internacionais para validar o projeto. 



Muito obrigado ! 


