ENSINO SUPERIOR NO BRASIL
O Ensino Superior no Brasil é oferecido por universidades, centros universitários,
faculdades, institutos superiores e centros de educação tecnológica. Existem três
tipos de graduação: Bacharelado, Licenciatura e Formação Tecnológica. Os cursos de
pós-graduação são divididos entre duas categorias: lato sensu (especializações e
MBAs) e strictu sensu (Mestrados e Doutorados). Além da forma presencial, em
alunas e alunos devem ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações,
ainda é possível formar-se por ensino à distância (EAD). Nessa modalidade, as
turmas recebes livros, apostilas e contam com a ajuda da internet. A presença não é
necessária dentro da sala de aula. Existem também cursos semipresenciais, com
aulas em sala e também à distância.

FORMAS DE ACESSO
A pessoa interessada em estudar nas instituições brasileiras de Ensino Superior
tem diversas formas de acessá-las:
VESTIBULAR
É o modo mais tradicional e testa os conhecimentos de estudante nas disciplinas
cursadas no Ensino Médio. Pode ser aplicado pela própria instituição ou por
instituições especializadas.
EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM)
Utilizado por diversas universidades, traz questões objetivas sobre o conteúdo
aprendido no Ensino Médio e uma redação. Mais informações em enem.inep.gov.br.
AVALIAÇÃO SERIADA NO ENSINO MÉDIO
Acontece de forma gradual e progressiva, com provas aplicadas ao ﬁnal de cada
série do Ensino Médio.

Diversas instituições aplicam, ainda, testes, provas e avaliações de conhecimentos
especíﬁcos, voltados à área do curso que estudantes pretendem fazer. Algumas
faculdades e universidades também optam por processos de seleção baseados em
entrevistas ou nas informações pessoais e proﬁssionais de candidatas e candidatos,
como grau de escolaridade, cursos, histórico escolar ou experiência e desempenho
proﬁssional.

PROGRAMAS E AÇÕES
Alguns programas facilitam o acesso à Educação Superior.
Alguns deles são:
FIES
O objetivo do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) é
ﬁnanciar a graduação na Educação Superior de estudantes que não têm condições de
arcar com os custos de sua formação. Para candidatar-se ao Fies, alunas e alunos
devem estar regularmente matriculados em instituições pagas, cadastradas no
programa e com avaliação positiva nos processos do MEC. Mais informações:
http://sisﬁesportal.mec.gov.br.
PROUNI
O Programa Universidade para Todos foi criado em 2004. Sua ﬁnalidade é conceder
bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos
sequenciais de formação especíﬁca, sempre em instituições privadas de Educação
Superior. Quem adere ao programa recebe isenção de tributos. Mais informações:
http://prouniportal.mec.gov.br.
PIBID
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência oferece bolsas de iniciação
à docência para alunos e alunas de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas
escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam a trabalhar no magistério
da rede pública de ensino. Mais informações:
https://uab.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid.

