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RESUMO 

 

Nas últimas duas décadas, o cenário educacional brasileiro foi marcado pela expansão 

do ensino superior, pautada pela criação de diversas políticas federais. Dentre elas, 

destaca-se o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que, a partir de 2010, sofreu 

uma acentuada ampliação. Este estudo procura estimar o diferencial de desempenho 

entre alunos com financiamento via Fies e seus pares sem financiamento pelo programa. 

A análise é feita por meio da estimação econométrica de um modelo de pareamento com 

escore de propensão, utilizando os microdados do Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (Enade) para alunos concluintes do ano de 2014. Os resultados mostram que 

os estudantes do Fies apresentam, em média, nota inferior aos seus pares, embora o 

diferencial seja relativamente pequeno dentro da escala de pontuação do exame.  



 
 

ABSTRACT 

 

During the last two decades, the Brazilian educational scenario was well-marked by the 

expansion of the higher education, boosted by several federal policies. Among these 

policies, stands out the Student Financial Fund (Fies, in Portuguese), that, from 2010, 

expanded substantially. This study seeks to estimate the performance differential 

between students with Fies funding and their pairs that did not participated in the 

program. This analysis was taken through a propensity score matching econometric 

model, using the National Examination of Students Performance (Enade, in Portuguese) 

microdata for students that concluded the course in the year of 2014. The results show 

that Fies students has, in average, lower performance than their pairs, although the 

differential is relatively small compared to the score scale.    
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INTRODUÇÃO 

O panorama educacional brasileiro foi marcado nas duas últimas décadas pela 

significativa expansão do acesso ao ensino superior, estimulada em grande parte por 

diversas políticas públicas federais. Dentre essas políticas, encontram-se a criação de 

novas universidades federais, a reserva de vagas para egressos de escolas públicas, 

negros e indígenas e programas para expandir o acesso às universidades particulares já 

existentes, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies). 

O Fies, um programa de financiamento da mensalidade de cursos do ensino superior em 

instituições privadas, em particular, destaca-se pela sua notável expansão a partir de 

2010, quando passou a vigorar seu novo formato. A Figura 01 abaixo ilustra esse 

movimento. Essa expansão deve-se principalmente aos incentivos criados após a 

flexibilização das regras de adesão e financiamento, a serem abordadas com mais 

detalhes na revisão literária desse trabalho. Tal formato do programa apresentava taxa 

de juros de financiamento mais baixa que a taxa de juros de mercado vigente e que a 

própria taxa de inflação, além de prazos longos para quitação da dívida. Essas 

características se configuravam como bastante atrativas para a requisição do 

financiamento.  

 

Fonte: Censo da Educação Superior, Inep. Elaboração por Tachibana, T., Menezes-Filho, N. e Komatsu, B. Ensino 

Superior no Brasil. São Paulo, 2015 
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A grande expansão da demanda por financiamentos pelo Fies fez com que o programa 

chegasse a representar 15% do total de despesas federais em educação no ano de 2014 

(Queiroz, 2014). Além dos gastos diretos com o financiamento das mensalidades, o 

programa também apresentava subsídios implícitos, decorrentes do spread entre a taxa 

de juros do financiamento e a taxa de juros de mercado vigente à época
1
. Tais fatores 

foram fundamentais para a sua notável expansão, mas, por outro lado, também 

acabaram por transformar o Fies de um programa de financiamento sustentável ao longo 

do tempo em um programa de transferência de renda (Tachibana, Menezes-Filho e 

Komatsu, 2015).  

Nota-se também que o Fies não especifica nenhuma contrapartida de desempenho 

acadêmico dos beneficiados, diferenciando-se das regras impostas aos alunos bolsistas 

do ProUni (outro programa federal destinado ao ensino superior), por exemplo. 

Esse trabalho busca estudar o desempenho dos alunos participantes do Fies, 

comparando-os com seus pares que, por qualquer outra razão, não obtiveram 

financiamento pelo programa. Para tanto, serão utilizados os microdados do Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) para alunos brasileiros concluintes do 

ano de 2014.  

A comparação entre o desempenho dos estudantes será testada por meio de um modelo 

de pareamento com escore de propensão. Para cada indivíduo no grupo de tratamento 

(alunos do Fies), o estimador de paramento busca indivíduos mais próximos (similares) 

no grupo de controle, dada uma série de características observáveis. Assim, faz-se 

possível uma comparação entre as notas obtidas no Enade, entre os alunos do Fies e 

seus pares, afim de observar se há diferença significativa entre o desempenho desses 

dois grupos. Em seguida, será feita uma estimação simples por mínimos quadrados 

ordinários, a fim de confirmar os resultados obtidos no modelo de escore de propensão. 

A hipótese aqui levantada é a de que – pela falta de incentivos estabelecidos nas regras 

do programa – os alunos do Fies não apresentam desempenho significativamente 

superior aos demais, ou ainda, podem apresentar desempenho pior. 

  

                                                           
1 Para mais informações sobre o diferencial de juros, consultar http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,regras-

atuais-do-fies-incentivam-quem-tem-dinheiro-para-curso,1642345 
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REVISÃO DA LITERATURA 

1. A expansão do ensino superior brasileiro 

A importância da educação para a queda da desigualdade social e desenvolvimento de 

um país já foi objeto de estudo de vasta literatura. Menezes Filho e Oliveira (2014) 

demonstram que a expansão do acesso à educação entre as famílias mais pobres teve um 

papel importante na redução da desigualdade entre 2009 e 2011, tanto no mercado de 

trabalho, quanto na renda familiar per capita.  

Ainda, Barros, Foguel e Ulyssea (2006) entre outros autores elaboraram estudos sobre 

as causas e consequências da redução da desigualdade, e dentre as diversas análises 

podemos afirmar que a ampliação acelerada do acesso à educação está entre os 

possíveis fatores determinantes da redução das disparidades sociais. Segundo dados de 

2014 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 2015), a taxa bruta de 

matrícula no ensino superior, que considera a porcentagem de matrículas na educação 

superior em relação ao total da população de 18 a 24 anos, passou de 16,5% em 2010 

para 34,2% em 2014.  

A Figura 02 mostra a evolução das inscrições no ensino superior (demanda por cursos 

do terceiro grau), tanto em instituições privadas quanto em instituições públicas, do ano 

de 1985 a 2012. Observa-se que a partir dos anos 2000, há um movimento de aumento 

na demanda por cursos superiores, traduzido num aumento das inscrições.  

 

 

Fonte: Censo da Educação Superior, Inep. Levantamento por Panorama Educacional Brasileiro, Centro de Políticas 

Públicas, Insper. 
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Por sua vez, as vagas ofertadas também sofrem aumento, mas não o suficiente para 

suprir toda a procura. Segundo Costa, Barbosa e Goto (2010), muito mais do que um 

desejo pela carreira acadêmica ou aprimoramento pessoal, cursar o ensino superior 

passou a ser visto pela população em geral como uma ponte para a ascensão social, 

justificando esse notável aumento das inscrições nos últimos anos. 

No entanto, essa expansão de vagas no ensino superior nesse período foi conduzida, 

majoritariamente, pelo setor privado. McCowan (2007) argumenta que, para suprir a 

recente demanda populacional por cursos de ensino superior, a expansão do ensino 

superior brasileiro está pautada no surgimento de instituições privadas pouco voltadas 

para pesquisa acadêmica, com foco em rápida expansão por meio de franquias em locais 

estratégicos e de fácil acesso nas cidades, que utilizam de fortes campanhas de 

marketing para elevar a competição e conquistar cada vez uma maior fatia do mercado. 

Essas instituições são bastante diferentes das tradicionais universidades privadas, mas 

sem fins lucrativos, que têm como exemplo mais conhecido a Pontifícia Universidade 

Católica (PUC). Como podemos ver na Figura 03, a proporção de vagas ofertadas por 

instituições privadas em relação ao total passou de 67% em 1985 para 84% em 2010.  

 
 

Fonte: Censo da Educação Superior, Inep. Levantamento por Panorama Educacional Brasileiro, Centro de Políticas 

Públicas, Insper. 
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acelerada do acesso à educação, tratada no início dessa seção, pode ser comprometida 

por essa expansão do ensino superior pautada somente pelas instituições privadas.  

Esse quadro é evidenciado pela Figura 04, que demonstra uma taxa de escolarização 

significativamente inferior para o 1º quintil de renda da população, para qualquer 

metodologia que seja usada para cálculo desse indicador. A taxa bruta de matrícula, que 

considera a porcentagem total de matrículas na educação superior em relação ao total da 

população de 18 a 24 anos, faixa etária na qual se espera que os jovens estejam 

cursando o terceiro grau no Brasil, era de 6,2% no primeiro quintil de renda em 2012, 

enquanto para o último quintil de renda essa proporção chegava a 67,8%. Já a taxa 

líquida de matrícula, que indica o percentual da população entre 18 a 24 anos que está 

matriculada em cursos do ensino superior era de 3,5% para o primeiro quintil de renda, 

e de 36,0% para o último quintil no mesmo ano. Por fim, a taxa líquida ajustada, que 

considera o percentual da população entre 18 a 24 anos que frequentam ou já 

concluíram a educação superior, também mostra uma diferença considerável: em 2012, 

a taxa líquida ajustada era de 3,9% para o primeiro quintil de renda e de 47,7% para o 

último quintil.  

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2012, Inep. 
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2. O modelo de financiamento estudantil 

Sobre a questão da expansão não igualitária do ensino superior brasileiro, Costa, 

Barbosa e Goto (2010) concluem que o financiamento público foi e permanece sendo 

extremamente decisivo para ampliação do acesso ao ensino superior, uma vez que a 

renda da maioria das famílias brasileiras ainda se mostra insuficiente para financiar um 

curso de terceiro grau. 

Por outro lado, McCowan (2007) argumenta que estudantes de famílias pobres podem 

não ter condições de arcar com essa dívida, mesmo a baixas taxas de juros. Além disso, 

mesmo que o financiamento seja obtido, o estudante mais pobre tem o viés de escolher 

cursos mais baratos, uma vez que pagar a diferença da mensalidade que não foi coberta 

pelo financiamento pode representar um alto comprometimento de renda. 

Portanto, o autor acredita que o modelo de financiamento estudantil, embora tenha sido 

bem sucedido para a expansão do acesso ao ensino superior, não permite que esse 

acesso seja igualitário, uma vez que estudantes de baixas condições socioeconômicas 

continuariam enfrentando dificuldades para arcar com cursos de alta qualidade. Sendo 

assim, o problema da desigualdade social não estaria sendo combatido por meio do 

oferecimento de financiamento estudantil. 

No mesmo sentido, Barr (2004) discute teoricamente os efeitos do financiamento 

estudantil para o ensino superior. Segundo o autor, há argumentos qualitativos 

suficientes para concluir que os benefícios à sociedade gerados pelo maior acesso 

ensino superior – caracterizados como desenvolvimento econômico e social – estão 

acima dos benefícios privados, e, portanto, há sustentação para que se defenda que o 

financiamento estudantil subsidiado seja amplamente concedido. No entanto, como a 

quantificação desses benefícios não é clara, não há uma resposta definitiva sobre como 

deveria ser a divisão dos custos de uma educação superior entre a sociedade e o privado. 

Para Barr (2004), o financiamento estudantil é um terreno muito mais incerto tanto para 

o emprestador, quanto para o tomador de empréstimo. Na ótica do aluno, a dívida para 

investimento em capital humano expõe a mais risco e incerteza do que os 

financiamentos tradicionais, uma vez que o retorno sobre o capital humano não é 

facilmente estimado. Além disso, as incertezas são ainda maiores para pessoas de baixo 

capital econômico, aumentando a desigualdade. 
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Do lado do financiador, a fim de mitigar o risco, há uma tendência a emprestar apenas 

para estudantes que forneçam algum tipo de garantia, como, por exemplo, um parente 

fiador. O resultado claro de um incentivo como esse é que apenas estudantes que já 

possuem famílias com condições socioeconômicas mais favoráveis conseguiriam os 

empréstimos. 

Portanto, para Barr (2004), o governo teria um papel central como regulador dos 

empréstimos estudantis, estabelecendo um mecanismo para assegurar os estudantes e os 

financiadores contra as falhas de mercado e promover os incentivos corretos. Esse papel 

também abrange ser um financiador parcial da educação superior, em face de seus 

benefícios sociais, além de promover o acesso aos estudantes sem condições de arcar 

com os custos.  

Nesse sentido, para entender como o financiamento estudantil impactou a ampliação do 

ensino superior brasileiro nas últimas décadas e as suas consequências, prova-se 

necessário estudar a política pública educacional criada para esse objetivo. Entre os 

programas que marcaram a ampliação do acesso ao ensino superior nas duas últimas 

décadas, encontra-se o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que será amplamente 

discutido a seguir. 

 

3. O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 

O Fies é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação de 

estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos
2
 na forma da Lei 

10.260/2001.  

O programa compreende três etapas. A primeira, chamada de utilização, caracteriza-se 

durante o período no qual o aluno está cursando a graduação. Nesse momento, o 

estudante deve pagar trimestralmente somente os juros incidentes sobre o financiamento 

ao governo. Aqui é importante destacar que é possível que o aluno solicite o 

financiamento a qualquer momento da graduação, não apenas no início.  

Ao governo, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

cabe o pagamento do valor da mensalidade – que seria paga pelo estudante – à 

instituição de ensino privada, via emissão de títulos da dívida pública. Esses títulos 

                                                           
2 Fonte: http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies. Acesso em mai/15. 
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poderão ser utilizados para quitação de débitos previdenciários ou para pagamento de 

qualquer tributo administrado pela Receita Federal do Brasil. 

A segunda etapa, fase de carência, compreende o período subsequente à formatura do 

aluno, imediatamente após o período de carência, no qual o estudante permanece 

pagando somente os juros do financiamento ao governo. Por fim, na fase de 

amortização, o estudante deve quitar o saldo devedor da amortização do financiamento. 

Desde a sua criação, o Fies passou por reformulações de seu formato, que, no entanto, 

não alteraram a estrutura de três fases. A mais importante dessas reformulações ocorreu 

em 2010 e culminou no aumento exponencial dos estudantes financiados pelo Fies.  

Dentre as mudanças observadas, houve uma flexibilização da entrada de estudantes no 

Fies. A inscrição passou a ser online, por meio do Sistema Informatizado do Fies 

(Sisfies) e poderia ser feita ao longo de todo o ano, permitindo que alunos e instituições 

de ensino de todo o Brasil, que antes não tinham acesso ao programa, passassem a ter. 

Outra inflexão importante foi a totalização do financiamento, de acordo com as faixas 

de renda. Anteriormente a essa mudança, o financiamento tinha o limite de 70% do total 

de encargos educacionais, enquanto, a partir de 2010, esse percentual poderia chegar a 

100% para alunos que se enquadrassem na categoria de renda mais baixa. Ainda, o Fies 

definiu, nesse mesmo ano, que os estudantes elegíveis ao financiamento poderiam ter 

renda familiar mensal bruta de até 20 salários mínimos. 

O período de carência que era de seis meses, contados a partir da conclusão do curso, 

estendeu-se para 18 meses. O período de amortização, que antes era segmentado em 

duas etapas com duração igual ao dobro de anos de mensalidades financiadas, passou a 

ter fase única e foi estendido para três vezes a duração do curso, com acréscimo de mais 

12 meses. 

Além dessas mudanças já comentadas, Tachibana, Menezes-Filho e Komatsu (2015) 

acreditam que a modificação mais importante para o exponencial crescimento das 

matrículas do Fies – que passaram de 160 mil em 2010 para 910 mil em 2013 – foi a 

redução significativa da taxa de juros de financiamento, que era de 6,5% ao ano, com a 

diferenciação para 3,5% a.a. para cursos de licenciatura, pedagogia e tecnologia. A 

partir de 2010, a taxa foi reduzida para 3,4% a.a. para todos os cursos, e passou a valer 
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também para os contratos anteriores à Resolução nº 3.842, que determinou essa nova 

taxa.   

Os autores apontam ainda que uma parte considerável da expansão de financiamentos 

deve-se principalmente a estudantes pagantes que já estavam regularmente cursando o 

ensino superior e passaram a solicitar financiamento das mensalidades no Fies. Ainda, 

ressaltam que a taxa de juros cobrada de 3,4% a.a. era inferior à taxa de inflação 

corrente do ano (IPCA de 5,9% a.a.) e a meta da taxa de juros vigente no mercado 

(10,75% a.a. ao final de 2010).  

Sob essa configuração, o Fies, que inicialmente era apenas um financiamento onde os 

recursos retornariam ao setor público, tornou-se um programa de transferência de renda. 

Ainda, o programa também passou a ter um custo bastante alto para o governo. Segundo 

Queiroz (2015), os gastos com o programa representavam 15% do total de gastos 

federais com educação em 2014.  

A insustentabilidade desse modelo fez o Ministério da Educação redesenhar o programa 

e, em julho de 2015, anunciou-se o “Novo Fies”. Nessa nova configuração, as alterações 

mais importantes para os autores foram: (i) o retorno da taxa de juros para 6,5% ao ano; 

(ii) a limitação de renda familiar per capita dos beneficiários para até 2 salários mínimos 

e meio; e (iii) o percentual de financiamento deixou de ser atrelado às faixas de renda, e 

passou a se dar com base na parcela de comprometimento de renda per capita da 

família. Ainda, foi estabelecido que apenas estudantes que obtiveram uma nota mínima 

de 450 pontos na média do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nota da redação 

acima de zero poderiam solicitar financiamento.  

A análise feita aqui não se preocupará com essa nova configuração do programa, pois 

baseia-se somente em estudantes que se beneficiaram do modelo válido a partir de 2010. 

Ainda, por ser um programa relativamente recente, a literatura ainda carece de estudos 

sobre o Fies, especialmente sobre o desempenho dos alunos participantes do programa. 

O presente trabalho busca justamente preencher essa lacuna, apesar de suas limitações, 

que serão abordadas mais adiante. 
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DESCRIÇÃO DOS DADOS 

Para analisar o desempenho dos estudantes financiados pelo Fies, serão utilizados os 

microdados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) para o ano de 

2014.  

O Enade – um dos pilares da avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), criado pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004 – oferece uma 

medida do rendimento dos concluintes dos cursos de graduação, em relação aos 

conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua formação
3
. O 

Enade é obrigatório para os estudantes de instituições de ensino privadas. 

A abrangência do Enade é bastante ampla: participam do exame estudantes dos mais 

diversos cursos, de matemática, física e engenharia até letras, pedagogia e história. 

Ainda, o Enade é aplicado em escala nacional, permitindo que a base de dados a ser 

utilizada contenha informações sobre estudantes de todos os estados do País. 

O exame é composto de questões objetivas e discursivas, que são divididas entre uma 

prova de formação geral e uma de formação específica – essa última com questões sobre 

a área do curso. A nota das duas provas (de formação e específica) compõem a nota 

geral do estudante, que pode ir de 0 a 100. Nos modelos a serem apresentados a seguir, 

foram considerados apenas os estudantes brasileiros de instituições privadas 

participantes do exame com nota geral diferente de zero, o que resulta em um total de 

201.790 observações. Entre os estudantes analisados, 25.584 (12,7%) eram concluintes 

pelo Fies. 

Há ainda um questionário do estudante, que fornece informações socioeconômicas a 

serem utilizadas como controles fundamentais para os modelos estimados nesse 

trabalho. 

Dentre os cursos frequentados pelos indivíduos da amostra, destaca-se a frequência de 

pedagogia (36,5% do total), seguida de engenharia (20,7%). Os cursos podem ser tanto 

da modalidade de licenciatura, quanto bacharelado. Física aparece como o curso menos 

frequente (0,2%), seguido de Ciências Sociais (0,4%). A Tabela 01 abaixo mostra a 

distribuição entre os diversos cursos. 

 

                                                           
3 Fonte: http://portal.inep.gov.br/enade. Acesso em mai/15 
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Tabela 01: Distribuição dos estudantes da amostra de acordo com os cursos 

frequentados 

Curso 
Número 

absoluto 
% do total 

Análise de Sistemas 5.048 2,5% 

Arquitetura 8.733 4,3% 

Artes Visuais 2.837 1,4% 

Automação Industrial 950 0,5% 

Biologia 8.157 4,0% 

Ciência da Computação 3.929 1,9% 

Ciências Sociais 893 0,4% 

Educação Física 14.846 7,4% 

Engenharia 41.864 20,7% 

Filosofia 1.697 0,8% 

Física 309 0,2% 

Geografia 2.576 1,3% 

Gestão Industrial 1.739 0,9% 

História 7.745 3,8% 

Letras 10.364 5,1% 

Matemática 2.959 1,5% 

Música 952 0,5% 

Pedagogia 73.593 36,5% 

Química 2.052 1,0% 

Rede de Computadores 2.525 1,3% 

Sistemas de Informação 7.868 3,9% 

Não declarado 154 0,1% 

TOTAL 201.790 100,0% 

 

Uma análise da amostra por estado de moradia do aluno demonstra a enorme 

disparidade de acesso ao ensino superior entre as regiões do Brasil, como podemos ver 

na Tabela 02. Enquanto os estados da região Sudeste registram a maior incidência de 

estudantes (juntos correspondem por 54,6% dos alunos da amostra) – São Paulo, 

sozinho, representa 36,3% –, os estados da região Norte registram uma proporção 

baixíssima de estudantes (3,7%).  
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Tabela 02: Distribuição dos estudantes da amostra segundo estados da nação 

Estado 
Número 

absoluto 
% do total 

Acre 353 0,2% 

Alagoas 736 0,4% 

Amapá 703 0,3% 

Amazonas 2.891 1,4% 

Bahia 5.478 2,7% 

Ceará 1.735 0,9% 

Distrito Federal 3.985 2,0% 

Espírito Santo 3.157 1,6% 

Goiás 3.959 2,0% 

Maranhão 1.612 0,8% 

Mato Grosso 1.666 0,8% 

Mato Grosso do Sul 7.643 3,8% 

Minas Gerais 21.258 10,5% 

Pará 1.653 0,8% 

Paraíba 493 0,2% 

Paraná 26.106 12,9% 

Pernambuco 3.229 1,6% 

Piauí 1.073 0,5% 

Rio de Janeiro 12.359 6,1% 

Rio Grande do Norte 842 0,4% 

Rio Grande do Sul 10.645 5,3% 

Rondônia 1.173 0,6% 

Roraima 178 0,1% 

Santa Catarina 12.079 6,0% 

São Paulo 73.338 36,3% 

Sergipe 2.921 1,4% 

Tocantins 525 0,3% 

TOTAL 201.790 100,0% 

 

A Tabela 03, por sua vez, mostra a distribuição da escolaridade dos pais dos estudantes. 

Há uma elevada incidência de pais com apenas o ensino fundamental I completo (36,1% 

do total). É notável também que cerca de 8,9% dos estudantes declararam que seus pais 

não têm nenhum nível de instrução completo. Cerca de 11,1% declaram ter pais com 

ensino superior completo e apenas 3,4% com pós-graduação. As proporções se mantém 

para a análise de escolaridade das mães, embora indiquem que as mães, em geral, 

apresentam maior grau de estudo do que os pais. Do total de estudantes da amostra, 

7,4% declararam que as mães não possuem nenhum grau de instrução, enquanto a maior 

parte (32,9%) declarou ter o ensino fundamental I completo. Para os mais altos níveis 
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de instrução, cerca de 11,5% declararam ter concluído o ensino superior e apenas 5,9% 

a pós-graduação.  

Tabela 03: Distribuição dos estudantes da amostra de acordo com o grau de instrução 

declarado dos pais 

Grau de instrução 

Pai Mãe 

Número 

absoluto 
% do total 

Número 

absoluto 
% do total 

Sem grau completo 18.006 8,9% 14.955 7,4% 

Ensino Fundamental I 72.830 36,1% 66.484 32,9% 

Ensino Fundamental II 29.179 14,5% 30.435 15,1% 

Ensino Médio 52.463 26,0% 54.835 27,2% 

Ensino Superior 22.496 11,1% 23.250 11,5% 

Pós-Graduação 6.816 3,4% 11.831 5,9% 

TOTAL 201.790 100,0% 201.790 100,0% 

 

Já entre as estatísticas de cor da pele declarada, apresentadas na Tabela 04, nota-se uma 

maior proporção de estudantes declarados brancos entre os alunos não beneficiados pelo 

Fies do que entre os beneficiados pelo programa (58,2% ante 53,8%, respectivamente). 

Há uma maior proporção de negros e pardos financiados pelo Fies na amostra analisada 

(juntos correspondem a 44,2%) do que entre os alunos não Fies (39,5%). 

Tabela 04: Distribuição dos alunos da amostra por cor de pele declarada 

Cor declarada 

Fies Não-Fies TOTAL 

Número 

absoluto 
% do total 

Número 

absoluto 
% do total 

Número 

absoluto 
% do total 

Branca 13.758 53,8% 102.491 58,2% 116.249 57,6% 

Negra 2.761 10,8% 15.061 8,5% 17.822 8,8% 

Parda 8.558 33,5% 54.578 31,0% 63.136 31,3% 

Amarela 333 1,3% 2.799 1,6% 3.132 1,6% 

Indígena  174 0,7% 1.277 0,7% 1.451 0,7% 

TOTAL 25.584 100,0% 176.206 100,0% 201.790 100,0% 

 

Ainda, a Tabela 05 apresenta a distribuição dos alunos por renda total familiar 

declarada. É possível observar que os alunos do Fies apresentam proporcionalmente 

perfis de renda mais baixos: cerca de 73,4% declarou obter renda total familiar de até 

4,5 salários mínimos, enquanto essa porcentagem é de 64,7% para alunos não 

financiados pelo programa. No entanto, nota-se também que 3,4% dos estudantes pelo 

Fies da amostra declararam obter renda acima de 10 salários mínimos, sendo que 37 
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deles declarou renda familiar acima de 30 salários mínimos. Conforme pré-requisito 

descrito anteriormente, apenas alunos com renda familiar total de até 20 salários 

mínimos estariam aptos a solicitar o Fies, uma vez que se supõe que famílias com esse 

perfil de renda possam arcar com os custos da graduação de seus filhos, não sendo 

necessário obter financiamento com as condições do programa. 

Tabela 05: Distribuição dos estudantes segundo renda total familiar declarada 

Renda declarada 

Fies Não Fies TOTAL 

Número 

absoluto 
% do total 

Número 

absoluto 
% do total 

Número 

absoluto 
% do total 

até 1,5 salários mínimos 5.013 19,6% 28.773 16,3% 33.786 16,7% 

entre 1,5 e 3 salários mínimos 8.467 33,1% 49.860 28,3% 58.327 28,9% 

entre 3 e 4,5 salários mínimos 5.300 20,7% 35.292 20,0% 40.592 20,1% 

entre 4,5 e 6 salários mínimos 3.221 12,6% 23.021 13,1% 26.242 13,0% 

entre 6 e 10 salários mínimos 2.676 10,5% 23.287 13,2% 25.963 12,9% 

entre 10 e 30 salários mínimos 870 3,4% 13.764 7,8% 14.634 7,3% 

acima de 30 salários mínimos 37 0,1% 2.209 1,3% 2.246 1,1% 

TOTAL 25.584 100,0% 176.206 100,0% 201.790 100,0% 
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METODOLOGIA 

Para comprar o desempenho dos jovens que têm financiamento de sua mensalidade no 

ensino superior pelo Fies com o desempenho dos demais estudantes, utilizamos um 

modelo de propensity score matching, ou pareamento com escore de propensão com e 

sem reposição dos controles. O racional desse modelo está no fato de que, para cada 

indivíduo no grupo de tratamento (alunos do Fies), o estimador de paramento busca 

indivíduos mais próximos (similares) no grupo de controle, dada uma série de 

características observáveis. Assim, o modelo busca obter o contrafactual do indivíduo 

no grupo de tratamento, ou seja, qual seria o resultado dos alunos do Fies, caso eles não 

tivessem obtido o financiamento do programa.  

Como o modelo escolhido assume uma gama bastante ampla de variáveis observadas, a 

dimensão do vetor X de características do indivíduo é tão grande, que torna-se 

impossível encontrar sua contraparte com todas as características semelhantes no grupo 

de controle. Portanto, é necessário parear os indivíduos com escore de propensão, ou 

seja, não com base em todo o vetor X, mas em uma função de X que assume toda a 

informação contida no vetor e representa a probabilidade de receber o tratamento, dado 

das características do indivíduo (PEIXOTO et. al, 2012). Os valores previstos dessa 

função, apresentada abaixo, são chamados escores de propensão: 

𝑃(𝑋) = Pr[𝑇 = 1|𝑋] (1) 

Os controles usados no modelo deste trabalho que compõem o vetor X estão listados na 

Tabela 09 no Anexo, e seus impactos no modelo estimado serão abordado na seção de 

resultados. A variável T é uma dummy que indica se o estudante foi participante do 

programa ou não. 

Deste modo, é possível calcularmos o Efeito Médio do Programa sobre os Tratados 

(EMPT) ao comparar cada indivíduo presente no grupo de tratamento com seu par mais 

semelhante dentro do grupo de controle, baseado em seus escores de propensão.  

A hipótese a ser testada é de que os estudantes beneficiados pelo Fies não possuem nota 

superior ou diferente de zero em relação aos seus pares, que não optaram pelo 

financiamento do programa.  
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RESULTADOS 

Os resultados da estimação do modelo Probit, utilizando o vetor de características X e 

tendo como variável dependente a dummy que indica participação no programa estão 

presentes na Tabela 08 nas próximas páginas. Vale destacar que grande parte das 

variáveis de controle mostraram-se estatisticamente significantes e, mesmo as que não 

se mostraram estatisticamente significantes foram mantidas no modelo por contribuírem 

para o pareamento e balanceamento entre os grupos.  

Os gráficos abaixo apresentam as funções de distribuições de probabilidades de Kernel 

do escore de propensão para os grupos. É importante notar que após o pareamento, as 

funções de densidade assumem formas bastante semelhantes. 

 

Figura 05: Densidade Kernel – Escore de 

Propensão sem pareamento 

 

Figura 06: Densidade Kernel –  

Escore de Propensão com pareamento

 

Estimando o modelo com reposição, ao testar a diferença de médias da nota geral entre 

alunos participantes do Fies e alunos não participantes sem o pareamento, o grupo 

tratado apresenta nota inferior em 1,84 pontos no Enade, com alto nível de significância. 

Após o pareamento, essa diferença se reduz para 1,01 pontos abaixo e, apesar de 

apresentar uma estatística T menor, ainda permanece estatisticamente significante a 1%. 

A Tabela 06 e as Figuras 07 e 08 apresentam esses resultados. 
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Tabela 06:  Teste de médias com reposição – Nota geral Enade 2014 

Variável Amostra Tratados Controles Diferença Erro 

Padrão 
Estatística T 

Nota 
Não pareado 43,43 45,27 -1,84 0,09 -20,25 

EMPT 43,43 44,44 -1,01 0,13 -8,03 

 

Figura 07:  Distribuição de notas sem pareamento – modelo com reposição 

 

 

Figura 08:  Distribuição de notas com pareamento – modelo com reposição 
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Os resultados mostram, portanto, que, comparado a estudantes de perfis muito 

semelhantes, os beneficiados pelo Fies demonstram desempenho inferior no Enade 

2014, embora essa diferença de aproximadamente 1 ponto seja relativamente pequena 

dentro da escala de pontuação da prova (de 0 a 100 pontos). 

Para validar esses resultados, os dados também foram analisados em um modelo de 

escore de propensão sem reposição e em um modelo simples de mínimos quadrados 

ordinários, utilizando o mesmo vetor X de variáveis de controle. Ambos os modelos 

retornaram resultados consistentes com os apresentados aqui, reforçando a conclusão de 

que os alunos beneficiados pelo Fies mostraram desempenho inferior no Enade.  

O teste de médias sem reposição dos controles indica que o grupo tratado, após o 

pareamento, apresenta nota 1,05 pontos inferior ao grupo de controle, com alto nível de 

significância, resultado bastante semelhante a estimação do modelo com reposição.  

 

Tabela 07:  Teste de médias sem reposição – Nota geral Enade 2014 

Variável Amostra Tratados Controles Diferença Erro 

Padrão 
Estatística T 

Nota 
Não pareado 43,43 45,27 -1,84 0,09 -20,25 

EMPT 43,43 44,48 -1,05 0,11 -9,21 

 

Para a estimação pelo modelo de mínimos quadrados ordinários, os resultados indicam 

que os alunos beneficiados pelo Fies apresentam desempenho 0,59 pontos abaixo dos 

seus pares não participantes do programa, também com alto nível de significância.  

Na Tabela 08, encontramos os resultados consolidados da estimação para os três 

modelos. Podemos notar que, como é de se esperar, os modelos de escore de propensão 

com e sem reposição resultam em exatamente os mesmos estimadores para os controles 

da regressão, embora haja pequenas diferenças no teste de médias de notas dos grupos. 

A primeira linha da tabela sintetiza os resultados da nota média dos alunos do Fies, 

comentados anteriormente, em relação aos seus pares que não obtiveram o 

financiamento, nos três modelos.  
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Tabela 08:  Resultados das estimações dos modelos de escore de propensão com e sem 

reposição e do modelo de mínimos quadrados ordinários
4
 

 

modelo PSM  

com reposição 

modelo PSM  

sem reposição 
modelo MQO 

nota_fies -1,01214*** -1,05106*** -0,59251*** 

 

(0,12597) (0,11417) (0,08816) 

negro 0,08451*** 0,08451*** -1,45601*** 

 (0.01349) (0.01349) (0.10604) 

pardo 0,00992 0,00992 -1,29841*** 

 (0.00887) (0.00887) (0.06718) 

amarelo -0,1096*** -0,1096*** -1,53699*** 

 (0.03228) (0.03228) (0.23078) 

indio -0,02972 -0,02972 -1,8584*** 

 (0.04538) (0.04538) (0.33653) 

pai_ef1 0,03975** 0,03975** 0,4014*** 

 (0.01605) (0.01605) (0.11733) 

pai_ef2 0,04561** 0,04561** 0,92138*** 

 (0.01839) (0.01839) (0.13725) 

pai_em 0,05345*** 0,05345*** 0,9668*** 

 (0.01781) (0.01781) (0.13246) 

pai_es 0,01317 0,01317 1,10305*** 

 (0.02084) (0.02084) (0.15354) 

pai_pos -0,0316 -0,0316 2,05696*** 

 (0.0295) (0.0295) (0.20673) 

mae_ef1 0,00086 0,00086 0,93247*** 

 (0.01771) (0.01771) (0.12773) 

mae_ef2 0,02691 0,02691 1,29774*** 

 (0.0198) (0.0198) (0.1458) 

mae_em 0,02007 0,02007 1,51509*** 

 (0.01943) (0.01943) (0.14259) 

mae_es -0,0113 -0,0113 1,62931*** 

 (0.02241) (0.02241) (0.16455) 

mae_pos 0,06117** 0,06117** 1,44033*** 

 (0.02515) (0.02515) (0.18559) 

renda1 -0,04638*** -0,04638*** 3,38754*** 

 (0.01143) (0.01143) (0.08942) 

renda2 -0,16664*** -0,16664*** 5,18511*** 

 (0.01301) (0.01301) (0.10009) 

renda3 -0,25867*** -0,25867*** 6,14421*** 

 (0.015) (0.015) (0.11428) 

renda4 -0,40816*** -0,40816*** 7,3426*** 

 (0.01608) (0.01608) (0.1199) 

renda5 -0,73335*** -0,73335*** 8,68969*** 

 (0.02172) (0.02172) (0.14765) 

    

                                                           
4 Importante destacar que o modelo também utiliza variáveis de controle para a idade do aluno, o período das aulas, o 

curso frequentado, o estado e condições de residência, a presença de algum tipo de deficiência física, visual ou 

auditiva e o estado civil, que aqui foram suprimidas para simplificação. 
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Tabela 08: Resultados das estimações dos modelos de escore de propensão com e sem 

reposição e do modelo de mínimos quadrados ordinários – Continuação  

  

modelo PSM  

com reposição 

modelo PSM  

sem reposição 
modelo MQO 

renda6 -1,31047*** -1,31047*** 9,39974*** 

 (0.06887) (0.06887) (0.29682) 

trabalha -0,11533*** -0,11533*** 0,00597 

 (0.00845) (0.00845) (0.06579) 

auxilio -0,01763 -0,01763 -1,98014*** 

 (0.02082) (0.02082) (0.15795) 

bolsa_acad -0,04541*** -0,04541*** 2,74926*** 

 (0.01269) (0.01269) (0.09726) 

intercambio -0,16978*** -0,16978*** 0,36313* 

 (0.02782) (0.02782) (0.19024) 

inclusao_social -0,12788*** -0,12788*** 2,11243*** 

 (0.01012) (0.01012) (0.07714) 

escola_priv -0,10159*** -0,10159*** 1,46931*** 

 (0.01125) (0.01125) (0.08369) 

escola_exterior -0,1546 -0,1546 1,19082* 

 (0.09549) (0.09549) (0.61906) 

medio_prof -0,08488*** -0,08488*** 2,01364*** 

 (0.01375) (0.01375) (0.10059) 

medio_profreg -0,20272*** -0,20272*** 1,27046*** 

 (0.0165) (0.0165) (0.1049) 

medio_eja 0,12981*** 0,12981*** -1,75188*** 

 (0.01491) (0.01491) (0.11511) 

medio_outros -0,07906** -0,07906** 0,06472 

 (0.04037) (0.04037) (0.28059) 

incentivo 0,0061 0,0061 -0,56846*** 

 (0.00954) (0.00954) (0.07125) 

fam_es -0,06309*** -0,06309*** -0,10737* 

 (0.00853) (0.00853) (0.06516) 

livro1 -0,0001 -0,0001 0,06769 

 (0.01446) (0.01446) (0.11092) 

livro2 0,03688** 0,03688** 1,04711*** 

 (0.01477) (0.01477) (0.11304) 

livro3 0,03691** 0,03691** 0,88667*** 

 (0.01761) (0.01761) (0.13358) 

livro4 0,00999 0,00999 1,68161*** 

 (0.01722) (0.01722) (0.12941) 

horas_est1 -0,01086 -0,01086 1,30009*** 

 (0.01917) (0.01917) (0.14657) 

horas_est2 -0,0338* -0,0338* 3,06022*** 

 (0.01987) (0.01987) (0.15165) 

horas_est3 -0,0586*** -0,0586*** 3,78964*** 

 (0.02198) (0.02198) (0.16664) 

horas_est4 -0,04553** -0,04553** 3,70447*** 

 (0.02278) (0.02278) (0.17275) 

outro_idioma 0,10637*** 0,10637*** -0,19674*** 

 (0.00913) (0.00913) (0.0717) 

_cons 0,54056*** 0,54056*** 38,9375*** 

 

(0.11769) (0.11769) (1.09185) 
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Além da diferença de desempenho dos alunos, alguns controles mostram resultados 

bastante interessantes e em linha com a literatura acerca dos seus respectivos temas. 

Enquanto os modelos de escore de propensão nos permitem analisar o impacto de cada 

característica na probabilidade do aluno ser financiado pelo programa, o modelo de 

mínimos quadrados ordinários nos retorna uma estimação para o impacto da 

característica na nota dos alunos.  

Os alunos que declararam cor da pele negra no questionário socioeconômico 

apresentaram probabilidade, em média, superior em 0,08 ponto percentual e 

estatisticamente significante a 1% para conseguir financiamento no programa, em 

relação ao grupo base de alunos brancos. A nota desses alunos no exame, no entanto, 

apresenta ser, em média, inferior em 1,45 pontos e altamente significante. Já para os 

indivíduos declarados pardos, os modelos de escore de propensão não retornam impacto 

significativo na probabilidade de o aluno ter o financiamento, enquanto o modelo de 

mínimos quadrados ordinários indica que eles apresentam, em média, nota 1,29 pontos 

inferior no exame, a um nível de significância de 1%. Para os estudantes declarados 

amarelos, os primeiros modelos indicam probabilidade inferior, em média, em 0,1 p.p., 

enquanto o último modelo indica nota inferior em 1,53 pontos, todos estatisticamente 

significativos também a 1%. Para os alunos indígenas, o teste de probabilidade de 

financiamento pelo programa não retornou impacto significativo, enquanto a sua nota 

apresenta-se, em média, inferior em 1,85 pontos e altamente significante. 

A estimação dos coeficientes para as dummies de escolaridade dos pais, nos três 

modelos, indica que, a cada grau concluído, a probabilidade do filho ter a faculdade 

financiada é maior e estatisticamente significativa. No entanto, para as dummies de 

ensino superior e pós-graduação, o efeito já não se mostra estatisticamente significativo. 

No mesmo sentido, o impacto da escolaridade do pai na nota do aluno também é 

crescente a cada grau concluído: alunos com pais que concluíram a pós-graduação 

apresentam, em média, 2,05 pontos a mais no exame, em relação ao grupo de base de 

pais sem nenhuma escolaridade. Já na análise para a escolaridade das mães, apenas a 

dummy para conclusão de um curso de pós-graduação mostra-se estatisticamente 

significativa para os primeiros modelos, e indica que, em média, alunos que as mães 

concluíram a pós-graduação apresentam probabilidade superior em 0,06 pontos de 

serem financiados pelo programa, a um nível de 1%. Para o modelo de mínimos 

quadrados ordinários, todas as dummies para escolaridade materna se mostram 
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significativas a um nível de 1%, e, semelhante ao que vimos com as dummies paternas, 

para cada nível concluído o impacto na nota do aluno torna-se maior, excetuando-se 

para mães que concluíram a pós-graduação. 

Os resultados para as categorias de renda, estimados no modelo MQO, mostram que o 

desempenho no exame eleva-se conforme a renda do aluno. Os alunos que declaram 

renda entre 1,5 e 3 salários mínimos têm, em média, desempenho 3,38 pontos acima dos 

alunos que declaram ter renda abaixo de 1,5 salários mínimos. Já para os alunos que 

declaram renda acima de 30 salários mínimos, a diferença de médias de desempenho 

chega a 9,39 pontos. Por outro lado, a estimação pelos dois métodos de propensity score 

matching indica que, a cada elevação no nível de renda, a probabilidade de o aluno ser 

financiado pelo Fies diminui significativamente. 

Alunos que declaram ter atividades laboriosas, tanto regulares quanto esporádicas, 

demonstram ter, em média, probabilidade 0,11 p.p. inferior de participar do programa, 

em relação aos que não trabalham. Já para a diferença de nota estimada pelo modelo 

MQO, o coeficiente mostra-se não estatisticamente diferente de zero.  

Os alunos que recebem algum tipo de auxílio durante a faculdade (seja para 

permanência, moradia ou alimentação) apresentam nota, em média, inferior em 1,98 

pontos no exame, a um nível de significância de 1%. Essa característica parece não 

impactar na obtenção probabilidade de obtenção do financiamento. Já aqueles que 

recebem algum tipo de bolsa acadêmica têm nota, em média, 2,74 pontos superior no 

exame, em comparação com os que não recebem esse tipo de bolsa. Por outro lado, 

alunos com essa característica apresentam probabilidade, em média, inferior em 0,04 

p.p. de serem financiados. 

A declaração de ter realizado algum intercâmbio durante a faculdade parece impactar 

negativamente a probabilidade de financiamento em 0,16 p.p. Por outro lado, alunos 

que tiveram alguma experiência no exterior apresentam nota em média, 0,36 pontos 

superior no exame, em relação àqueles que não tiveram essa experiência. 

A modalidade de conclusão do ensino médio que demonstra ter impacto positivo e 

significativo para participação no programa é a do Ensino de Jovens e Adultos (EJA): 

indivíduos que frequentaram escolas do tipo EJA apresentam probabilidade 0,12 p.p. 

superior a um nível de 1% de significância de serem financiados, em relação aos que 

frequentaram escolas regulares. No entanto, suas notas foram, em média, 1,75 pontos 
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inferior no exame. As demais modalidades de ensino, como profissionalizante e no 

exterior, apresentam impacto negativo na probabilidade de financiamento pelo Fies, mas 

os alunos que concluíram ensino nessas outras modalidades têm, em geral, nota superior 

em relação aos que frequentam educação regular. 

Além disso, alunos que declararam ler de três a oito livros por ano, excetuando-se os 

livros de bibliografia do próprio curso, apresentam, em média, tanto probabilidade 

superior de serem financiados, quanto notas mais altas no exame, em comparação com 

os alunos que não declararam ler livro algum. 

As horas de estudo, por sua vez, mostram impactar positivamente a nota no exame: 

alunos que declararam estudar mais de doze horas por dia, excetuando-se as horas de 

aula, apresentam desempenho superior, em média, 3,7 pontos no exame, em relação 

àqueles que declaram que não estudam além das horas de aula, a um nível de 

significância de 1%. A sua probabilidade de ser financiado, no entanto, mostra-se 

inferior em 0,04 p.p., para o mesmo nível de significância. 

Por fim, nos modelos de escore de propensão, os alunos que declararam terem 

oportunidade de aprendizado de outro idioma na instituição de ensino apresentam, em 

média, probabilidade 0,10 ponto maior de participar do programa em relação aos que 

declararam não terem essa oportunidade. Já no modelo MQO, o impacto dessa variável 

na nota do exame mostra-se negativo (-0,19 ponto).  

Os resultados extensamente apresentados aqui corroboram a conclusão de que alunos do 

Fies têm desempenho inferior aos seus pares, que não foram beneficiados pelo 

programa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estimação do diferencial de notas no Enade entre alunos com financiamento pelo Fies 

e seus pares mostrou que, para diversos modelos, o resultado é o mesmo: o primeiro 

grupo apresenta resultado inferior significativo de cerca de 1 ponto. Esse resultado, no 

entanto, mostra-se relativamente pequeno dentro da escala de pontuação na prova (de 0 

a 100 pontos). 

É razoável supor que a falta de mecanismos que cobrem desempenho dos estudantes 

financiados pelo Fies leve esses resultados, que já eram esperados. Nesse sentido, o 

Fies, poderia conter cláusulas de contrapartida de melhor desempenho do aluno 

beneficiados, semelhante ao que já ocorre com outro programa federal voltado ao 

ensino superior, o ProUni. 

Ainda, é importante ressaltar as limitações desse trabalho, que permeiam a questão de 

que pode haver algum fator não observável que leve o estudante a solicitar o 

financiamento pelo Fies, mesmo com o número considerável de controles utilizados 

para tentar mitigar esse ponto. 

Além disso, os alunos concluintes de 2014, objeto de estudo desse trabalho, são os 

primeiros que obtiveram o financiamento pelo Fies no formato em que culminou com a 

expressiva expansão do programa, tendo em vista que o tempo médio de conclusão de 

uma graduação regular é de quatro a cinco anos. Portanto, seria interessante estender a 

análise para anos mais recentes, assim que os dados estiverem disponíveis, com o 

objetivo de verificar a evolução dessa diferença de desempenho no Enade para demais 

estudantes beneficiados pelo programa em seu formato adotado a partir de 2010. 
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ANEXOS 

Tabela 09: Lista de variáveis independentes utilizadas como controle nos modelos 

apresentados no trabalho 

Variável Descrição 

nu_idade idade em anos do indivíduo 

in_matutino dummy que assume valor igual a 1 para matriculados em curso matutino 

in_vespertino dummy que assume valor igual a 1 para matriculados em curso vespertino 

in_noturno dummy que assume valor igual a 1 para matriculados em curso noturno 

arquitetura dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de arquitetura 

anal_desenv dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de análise de sistemas 

auto_ind dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de automação industrial 

gestao_prod dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de gestão industrial 

red_comp dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de rede de computadores 

matematica dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de matemática 

letras dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de letras 

fisica dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de física 

quimica dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de química 

bio dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de biologia 

pedago dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de pedagogia 

historia dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de historia 

artes_v dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de artes visuais 

geo dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de geografia 

filosofia dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de filosofia 

educ_fis dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de educação física 

ciencia_comp dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de ciência da computação 

sis_info dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de sistema de informação 

musica dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de musica 

ciencia_soc dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de ciências sociais 

engenharia dummy que assume valor igual a 1 para alunos no curso de engenharia 

rondonia dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado de Rondônia 

acre dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado do Acre 

amazonas dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado do Amazonas 

roraima dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado de Roraima 

para dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado do Pará 

amapa dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado do Amapá 

tocantins dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado de Tocantins 

maranhao dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado de Maranhão 

piaui dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado do Piauí 

ceara dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado do Ceará 

rg_norte dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado do Rio Grande do Norte 

paraiba dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado da Paraíba 

pernambuco dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado de Pernambuco 
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Tabela 09: Lista de variáveis independentes utilizadas como controle nos modelos 

apresentados no trabalho – Continuação 

Variável Descrição 

alagoas dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado de Alagoas 

sergipe dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado de Sergipe 

bahia dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado da Bahia 

minas_g dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado de Minas Gerais 

esp_santo dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado do Espirito Santo 

rj dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado do Rio de Janeiro 

sp dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado de São Paulo 

parana dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado do Paraná 

santa_cat dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado de Santa Catarina 

rg_sul dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado do Rio Grande do Sul 

mg_sul dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado do Mato Grosso do Sul 

mt dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado do Mato Grosso 

goias dummy que assume valor igual a 1 para residentes do estado de Goiás 

sexo dummy que assume valor igual a 1 se o indivíduo é do sexo feminino 

deficiencia dummy que assume valor igual a 1 se o aluno tem algum tipo de deficiência física, 

visual ou auditiva que garantiu condições especiais durante a realização do exame 

casado dummy que assume valor igual a 1 se o estado civil do aluno é casado 

estadocivil_outros dummy que assume valor igual a 1 se o estado civil do aluno é separado 

judicialmente/divorciado ou viúvo 

negro dummy que assume valor igual a 1 para alunos que se declararam negros 

pardo dummy que assume valor igual a 1 para alunos que se declararam pardos 

amarelo dummy que assume valor igual a 1 para alunos que se declararam amarelos 

indio dummy que assume valor igual a 1 para alunos que se declararam índios 

pai_ef1 dummy que assume valor igual a 1 para alunos cujo pai concluiu o Ensino 

Fundamental I 

pai_ef2 dummy que assume valor igual a 1 para alunos cujo pai concluiu o Ensino 

Fundamental II 

pai_em dummy que assume valor igual a 1 para alunos cujo pai concluiu o Ensino Médio 

pai_es dummy que assume valor igual a 1 para alunos cujo pai concluiu o Ensino Superior 

pai_pos dummy que assume valor igual a 1 para alunos cujo pai concluiu uma Pós-Graduação 

mae_ef1 dummy que assume valor igual a 1 para alunos cuja mãe concluiu o Ensino 

Fundamental I 

mae_ef2 dummy que assume valor igual a 1 para alunos cuja mãe concluiu o Ensino 

Fundamental II 

mae_em dummy que assume valor igual a 1 para alunos cuja mãe concluiu o Ensino Médio 

mae_es dummy que assume valor igual a 1 para alunos cuja mãe concluiu o Ensino Superior 

mae_pos dummy que assume valor igual a 1 para alunos cuja mãe concluiu uma Pós-

Graduação 
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Tabela 09: Lista de variáveis independentes utilizadas como controle nos modelos 

apresentados no trabalho – Continuação 

Variável Descrição 

mora_pais dummy que assume valor igual a 1 para alunos que moram com os pais e/ou parentes 

mora_filhos dummy que assume valor igual a 1 para alunos que moram com o cônjuge e/ou filhos 

mora_aloj dummy que assume valor igual a 1 para alunos que moram em alojamentos da 

própria instituição de ensino ou em repúblicas 

mora_outros dummy que assume valor igual a 1 para alunos que moram em outros tipos de 

habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão ou outro). 

renda1 dummy que assume valor igual a 1 para alunos que declararam ter renda entre 1,5 e 3 

salários mínimos 

renda2 dummy que assume valor igual a 1 para alunos que declararam ter renda entre 3 e 4,5 

salários mínimos 

renda3 dummy que assume valor igual a 1 para alunos que declararam ter renda entre 4,5 e 6 

salários mínimos 

renda4 dummy que assume valor igual a 1 para alunos que declararam ter renda entre 6 e 10 

salários mínimos 

renda5 dummy que assume valor igual a 1 para alunos que declararam ter renda entre 10 e 

30 salários mínimos 

renda6 dummy que assume valor igual a 1 para alunos que declararam ter renda acima de 30 

salários mínimos 

trabalha dummy que assume valor igual a 1 para alunos que trabalham tanto regularmente 

quanto eventualmente 

auxilio dummy que assume valor igual a 1 para alunos que recebem auxílio moradia, 

alimentação e/ou permanência 

bolsa_acad dummy que assume valor igual a 1 para alunos que recebem bolsa auxílio de 

iniciação científica, extensão, monitoria/tutoria e/ou outro tipo de bolsa acadêmica 

intercambio 
dummy que assume valor igual a 1 para alunos que durante a graduação participaram 

de algum programa e/ou atividade no exterior como intercâmbio ou Programa 

Ciência Sem Fronteiras 

inclusao_social 
dummy que assume valor igual a 1 para alunos que ingressaram na graduação por 

meio de políticas de ação afirmativa ou inclusão social, como por critério étnico-

racial, renda, etc. 

escola_priv dummy que assume valor igual a 1 para alunos que cursaram o ensino médio em 

instituições privadas 

escola_exterior dummy que assume valor igual a 1 para alunos que cursaram o ensino médio em 

instituições no exterior 

medio_prof dummy que assume valor igual a 1 para alunos que cursaram o ensino médio na 

modalidade profissionalizante técnico 

medio_profreg dummy que assume valor igual a 1 para alunos que cursaram o ensino médio na 

modalidade profissionalizante regular 

medio_eja dummy que assume valor igual a 1 para alunos que cursaram o ensino médio na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo 

medio_outros dummy que assume valor igual a 1 para alunos que cursaram o ensino médio em 

outros tipos de modalidade que não a regular 
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Tabela 09: Lista de variáveis independentes utilizadas como controle nos modelos 

apresentados no trabalho – Continuação 

Variável Descrição 

incentivo dummy que assume valor igual a 1 se o aluno recebeu algum tipo de incentivo para 

cursar a graduação de algum parente ou figura representativa 

fam_es dummy que assume valor igual a 1 se alguém da família do aluno concluiu o Ensino 

Superior 

livro1 dummy que assume valor igual a 1 se o aluno declara ler de um a dois livros no ano, 

excetuando-se os livros indicados na bibliografia do curso 

livro2 dummy que assume valor igual a 1 se o aluno declara ler de três a cinco livros no 

ano, excetuando-se os livros indicados na bibliografia do curso 

livro3 dummy que assume valor igual a 1 se o aluno declara ler de seis a oito livros no ano, 

excetuando-se os livros indicados na bibliografia do curso 

livro4 dummy que assume valor igual a 1 se o aluno declara ler mais de oito livros no ano, 

excetuando-se os livros indicados na bibliografia do curso 

horas_est1 dummy que assume valor igual a 1 se o aluno declara estudar de uma a três horas por 

semana, excetuando-se horas de aula 

horas_est2 dummy que assume valor igual a 1 se o aluno declara estudar de quatro a sete horas 

por semana, excetuando-se horas de aula 

horas_est3 dummy que assume valor igual a 1 se o aluno declara estudar de oito a doze horas 

por semana, excetuando-se horas de aula 

horas_est4 dummy que assume valor igual a 1 se o aluno declara estudar mais de doze horas por 

semana, excetuando-se horas de aula 

outro_idioma dummy que assume valor igual a 1 se o aluno teve oportunidade de aprendizado de 

idioma estrangeiro na instituição de ensino 

 

 


