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Também buscamos fortalecer a cultura inclusiva dentro da 

companhia por meio de três cursos voltados para a acessibilidade 

oferecidos aos professores na Universidade Kroton2 : Libras Básico, 

Formação em Educação Inclusiva e Formação em Audiodescrição. 

Em 2016, capacitamos 10.490 colaboradores nesses temas.

2  Saiba mais sobre a Universidade Kroton, nossa universidade corporativa, na seção 
Compromisso com nossos colaboradores, Universidade Kroton: investindo em nossos 
colaboradores, na página 78.

Apoiando quem quer estudar
Programas de financiamento e acesso ao ensino

Na Kroton, nós sabemos que uma das ações essenciais para reduzir 

as desigualdades sociais e regionais no Brasil é ampliar o acesso ao 

Ensino Superior de qualidade. 

Com esse objetivo, o MEC implantou diversos programas que incentivam 

os alunos a fazerem o Ensino Superior, seja financiando o pagamento 

de seus cursos ou oferecendo bolsas de estudos. Desses programas, 

oferecemos na Kroton: 

• Programa Universidade para Todos (Prouni): Criado em 2004, 

oferece bolsas de estudos a alunos carentes em instituições 

privadas. Atualmente, ofertamos apenas bolsas integrais.

• Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec): Encerrado em 2016, atingiu, desde seu início em 

2013, 64 mil alunos, com 30 mil formados, que estudaram em 

49 cursos em 89 unidades da Kroton. Ao final do ano, tivemos a 

formatura das últimas turmas a cursarem o Pronatec, com 846 

alunos de 13 unidades diferentes. 

• Fundo de Financiamento Estudantil (FIES): Oferece ao aluno 

de instituições de Ensino Superior privado a oportunidade de fi-

nanciar seu curso. Ao final de 2016, 191,4 mil dos nossos alunos 

utilizavam o Fundo. 

Para garantir que todas as exigências do governo para a utilização 

desses benefícios sejam respeitadas, mantemos um setor específico 

para gerenciar esses programas. Além disso, possuímos uma forte 

governança na gestão dessas políticas e estamos totalmente 

alinhados com a legislação brasileira — que inclui auditorias 

periódicas do Ministério da Educação. 
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Como resposta a essa restrição, criamos uma alternativa para os 

nossos alunos ingressantes que necessitam de financiamento: o 

Parcelamento Especial Privado (PEP). Iniciado em 2015, o Progra-

ma se tornou um grande diferencial da Kroton, oferecendo parce-

lamento pré-aprovado e sem juros, com pagamento só depois de 

formado, sem a necessidade de o aluno ter conta em banco.

O Programa possui duas modalidades — o PEP 30 e o PEP 50 — por 

meio das quais o aluno pode financiar, respectivamente, 70% ou 

50% de seu curso. 

As dificuldades de acesso ao FIES fizeram 
com que o número de alunos da Kroton 
com acesso ao financiamento caísse 20%.

Ao final de 2016, o número de alunos 
com acesso ao PEP na Kroton era de 43,5 
mil, representando 5% de todos os alunos 
de Graduação. O crescimento de 154% 
mostra a importância desse programa 
para os alunos que não têm mais acesso 
ao FIES.

Alunos com acesso ao FIES 
(milhares)

Alunos com acesso ao PEP 
(milhares)

238,2 

17,1

191,4

43,5

2015

2015

2016

2016

-20 %

+154 %

Parcelamento Especial Privado 

Em 2015, o governo brasileiro alterou as regras de acesso ao FIES, 

incluindo a exigência de uma pontuação mínima sobre o ENEM 

e aumentando as restrições de renda e cursos. Isso dificultou a 

obtenção do financiamento e diminuiu drasticamente a quantidade 

de alunos que se utilizam do programa.
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Bolsas e seguro

Além do financiamento, nós também possuímos programas que 

oferecem bolsas de estudo a grupos especiais de alunos. Entre 

essas bolsas, destacamos:

• EducaMais: oferece bolsas de até 75%, destinadas a alunos 

selecionados pelo Instituto Educar;

• Bolsa Diretor Institucional: aplicada de acordo com a estratégia 

local dos diretores das unidades, visando aumentar sua influência, 

captação, retenção e qualidade;

• Bolsa Transferência: concedida para alunos vindos de outras 

faculdades;

• Convênio Empresa: destinada a funcionários de empresas 

conveniadas à Kroton;

• Bolsas Santander Universidades: por meio de uma parceria 

com o Programa de Mobilidade Internacional do Banco Santander, 

oferecemos bolsas em universidades internacionais. Em 2016, 

elas contemplaram 39 alunos e dois professores, que tiveram a 

oportunidade de estudar em países como China e Espanha.

A partir de 2016, começamos a oferecer um seguro educacional 

facultativo, que garante aos alunos o pagamento de até seis 

mensalidades no caso de perda involuntária do emprego. Para ter 

acesso ao benefício, o aluno precisa aderir ao seguro e, no caso 

de perda de renda, comprovar vínculo empregatício de no mínimo 

12 meses. 

Apoio à Educação Pública
Aliança Brasileira pela Educação 

Promovendo a qualidade na rede pública 

Fonte: Acervo Kroton


