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NOVAS REGRAS

Maioria das universidades
gaúchas não adere ao Fies
URI é uma das exceções e continuará oferecendo vagas pelo financiamento estudantil em 2018
Diretor-administrativo
da URI/FW destaca que
ainda há muitas
indefinições sobre as
regras do novo Fies

gional Integrada do Alto Uruguai
e das Missões (URI). Ficaram de
fora grandes universidades do Estado, como PUCRS, Unisinos, UPF
e UCS.
As desistências têm um porquê. No fim do ano passado, foram aprovadas as novas regras
do financiamento, entre elas, a
redução do número de vagas –
7.852 para todo o Rio Grande do

Sul –, a responsabilização das
instituições pela inadimplência
dos alunos e o pagamento dos
30% do valor da mensalidade à
instituição financeira e não mais
à universidade. Segundo o presidente do Sinepe/RS, Bruno Eizerik, houve uma transferência
indevida de responsabilidade,
interferindo na autonomia da gestão financeira das instituições.

Tamires Matté

A

s universidades privadas e
comunitárias do Rio Grande do Sul promoveram uma
debandada geral do programa
do governo federal do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies),
que facilita o acesso ao ensino
superior para alunos que não
têm condições de pagar a totalidade do valor das mensalidades
durante o curso.
Segundo uma pesquisa feita
pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS), 70% das instituições de
ensino superior associadas não
irão aderir ao Fies em 2018. De
37 instituições, apenas 11 garantiram a adesão. A lista aumenta
com o levantamento realizado
pelo Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas
(Comung), onde das 15 universidades, apenas seis seguirão
ofertando vagas do financiamento, incluindo a Universidade Re-

“Resolvermos fazer a adesão para não prejudicar os alunos”
A URI é umas das 60 universidades gaúchas que aderiram
ao Fies em 2018, apesar das
mudanças das regras. De acordo com Clovis Quadros Hempel,
diretor-administrativo da URI-campus de Frederico Westphalen, ainda existem muitas indefinições quanto às regras, que
não estão totalmente claras e
nem implementas, e isso causa
uma insegurança. “Resolvermos fazer a adesão para não
prejudicar os alunos e vamos
ver como vai se comportar agora na implementação do novo
Fies durante esse semestre”,
destaca Hempel.
De acordo com o diretor-administrativo da URI/FW, o campus está com vagas pelo Fies
em todos os seus cursos. “Nós
da URI, conscientes da região
onde estamos inseridos e das

dificuldades que as famílias
têm, analisamos e decidimos
correr o risco de aderir a esse
novo Fies nesse semestre e possibilitar a esses alunos o direito
de concorrer ao financiamento”,
afirma.
Uma das regras que tem
descontentado as instituições
de ensino é sobre o aumento
do percentual das mensalidades pagas pelos alunos que
aderirem o programa. “Eles irão
definir os índices de aumento
das mensalidades e isso fere
gravemente a autonomia das
universidades, nós que temos
a autonomia de aumentar as
mensalidades em cima de planilhas de custos da universidade e jamais vamos aumentar
acima da inflação, pois o nosso
aluno não tem condição de pagar”, conclui.
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