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Cenário Educacional:
expansão da educação superior

Fonte: Inep/MEC



SERES no PNE

Meta 12

Elevar a taxa de escolarização bruta para 50% (população de 18 a 24 anos), 
assegurando a qualidade da oferta. 

Elevar a taxa de escolarização líquida para 33% da (população de 18 a 24 anos), 
assegurando a qualidade da oferta. 

Plano Nacional de Educação - PNE (2011/2020)



A Educação Superior no Século XXI

• Uma larga fração dos brasileiros hoje tem 
expectativas quanto à formação em nível 
superior;
• Não é mais uma aspiração exclusiva das elites;
• É percebida como uma força social, econômica 

e política para o progresso do país;
• Se insere no quadro das demandas por 

desenvolvimento científico, democracia 
política e justiça econômica.



A Educação Superior no Século XXI

• A Expansão prevista no PNE, deve, portanto 
estar vinculada aos objetivos estratégicos do 
país (sociais e econômicos);
• Papel da regulação/supervisão/avaliação:
▫ qualidade
▫ identificação das necessidades de formação 

(atuais e futuras) para fomento da expansão nas 
áreas estratégicas;

▫ integração entre formação e setores produtivos 
(inovação);



Cobertura da oferta



Desafio 2: Matriz da Oferta da Educação Superior

Litoral Brasileiro com  mais de 
7.000Km e 19 cursos de engenharia 
de pesca 

3° maior produtor mundial de alimentos e 
2, 3 % da oferta de ES em agricultura e 
veterinária. 

190 milhões de habitantes e  
13,9 % da oferta de ES saúde 

6ª maior economia mundial e somente 11, 3 % 
da oferta de ES em engenharia, produção e 
construção 

Biomas diversos: imenso potencial 
em P&D de medicamentos e ofertas 
residuais nas áreas. 



Regulação e Supervisão:base conceitual

• Regulação – atividade que compreende elaboração de 
normas, controle, coleta de informações, avaliação e 
supervisão relativas à oferta de educação superior pelas 
instituições de ensino.

• Supervisão – atividade estatal de verificação do 
cumprimento da legislação pelas instituições de ensino, e 
tem por meta a garantia de padrão de qualidade da 
educação.

• Em relação à regulação/supervisão em Educação Superior, o 
MEC tem o poder-dever de regular, averiguar, fiscalizar e 
aplicar sanções, garantindo a adequada aplicação da 
legislação vigente.



Interação Censo / Regulação
▫ Evolução do perfil dos discentes (renda, cor/raça, sexo e região, 

faixas etárias)

▫ Evolução do perfil dos docentes



Interação Censo / Regulação
▫ Taxa de ocupação /concorrência / vagas ociosas

por curso
por região

▫ Percurso do aluno/ mobilidade/ evasão
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