




Sistema educacional 





Sistema educacional Australiano 

SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE SUCESSO: 

• 1,4 milhões de estudantes 

• 43 universidades, 125 faculdades 

• Terceiro maior segmento exportador da Austrália 

• Alunos com ensino superior têm uma vantagem competitiva de 2 a 3 pontos 
percentuais nas taxas de desemprego 

 
CUSTO DO SUCESSO: 

• Desde 2008/2009, o valor total da dívida dos estudantes aumentou de A$ 
12,5 bi para A$ 36,8 bi. 

• Desde 2009, o fundo de financiamento dos estudantes aumentou 71%. 

• De 1989 a 2015, o número de alunos australianos no ensino superior com 
financiamento aumentou 118%. 



VET – 42 anos de histórias 





Um pouco mais sobre VET 

• VET é a camada de educação "adaptativa" - oferece novas habilidades, requalificação, 
aprimoramento e preenchimento de lacunas 

• 41,6% dos estudantes de EFP têm entre 25 e 44 anos de idade 

• Pelo menos metade de todas as matrículas são de alunos que já estavam trabalhando 

• Cerca de 1 em cada 10 matrículas são de alunos que já possuíam diploma de bacharel ou 
superior 

• 56,8% dos graduados que completaram o treinamento VET durante 2016 tiveram um melhor 
status de emprego após o treinamento 

• A renda média anual dos graduados empregados em período integral após o treinamento foi 
de US $ 55.000 

• Para graduados não empregados antes do treinamento, 47,1% estavam empregados após o 
treinamento e 34,3% estavam matriculados em estudos adicionais 



Framework 



Sistema de financiamento australiano 

• O financiamento está atrelado ao tipo de instituição de ensino escolhida pelo 
estudante. 

• Existem dois tipos de acesso para os estudantes: 

• Commonwealth supported places (CSP) – ingresso com subsídios do 
governo australiano 

• Pagamento integral das mensalidades 

• Os CSP’s são direcionados para todas as universidades públicas e para 
algumas instituições privadas em áreas prioritárias, como saúde e educação. 

• No CSP uma parte das anuidades é paga pelo governo diretamente para a 
universidade. 

• Normalmente, o governo paga 58% do curso e o estudante 42%. 
• Somente os alunos australianos têm direito ao subsídio e a maioria são de 

graduação. 



HIGHER EDUCATION LOAN PROGRAM – HELP 
História e destaques 

• Criado em 1989 como primeiro sistema de financiamento desse tipo no 
mundo 

• Há 30 anos as universidades públicas eram gratuitas. Atualmente todas 
são pagas, mas há financiamento para todos. 

• Removeu a barreira do custo para ingresso no ensino superior e 
treinamento, aumentando o acesso e a participação. 

• Mensalidades diferidas por meio de um financiamento. 

• As taxas de reembolso/amortização não visam retorno financeiro 

• A dívida do aluno prescreve se ele falecer. 



Tipos de Help 
Existem seis tipos de HELP: 

• HECS-HELP: para os estudantes que estudam em uma CSP. 

• FEE-HELP: para os estudantes que estudam com pagamento integral da 
mensalidade. 

• OS-HELP: auxílio aos estudantes que estudam em um CSP para realizarem 
cursos no exterior. 

• AS-HELP: para o pagamento de atividades complementares. 

• VET FEE HELP: para estudantes de cursos VET de nível superior e treinamentos 
do VET. Esse modelo não está mais disponível para os novos alunos desde 
2016. 

• VET STUDENT LOAN: desde 2017. Para estudantes de cursos VET de nível 
superior, com teto por cursos e limites financeiros para as instituições 
ofertantes. Limites de financiamento para cursos e para instituições conforme 
avaliação. 



Reembolso e amortização HELP 

• O tomador do financiamento começa a pagar o financiamento assim 
que o rendimento anual dele atingir o limite mínimo para 
amortização, mesmo se ele ainda estiver estudando. 

• Os pagamentos são anuais com base na declaração anual de renda 
até o pagamento total da dívida. 

• Desde julho de 2017, as pessoas que moram no exterior também são 
obrigadas a pagar anualmente, conforme a renda. 



Fluxo do HELP 



Limites atuais 





Valor dívida está aumentando 



Mudanças recentes 

• Pessoas morando fora da Austrália também devem pagar 

• Mudanças na tabela de percentuais por faixas de renda, reduzindo o valor da 
faixa mínima para pagamento e aumentando as faixas até 10%. 

• Remoção do desconto de 10% para pagamento antecipado e do bônus de 5% 
para amortizações voluntárias. 

• Limite de financiamento de A$ 150 mil para estudantes de medicina, 
odontologia e medicina veterinária. 

• Limite de financiamento de A$ 104 mil para estudantes dos demais cursos 



Nova tabela proposta 



Obrigado ! 
 

João Otávio Bastos Junqueira 

joao.junqueira@unifeob.edu.br 


