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Educação: acesso e permanência

Na	Kroton,	conhecemos	o	potencial	que	o	Ensino	Superior	tem	para	combater	
as	desigualdades	sociais	e	acelerar	o	desenvolvimento	do	país.	Acreditamos	
que	a	formação	superior	permite	ampliar	as	oportunidades	para	que	cada	
um	consiga	conquistar	sonhos	e	concretizar	seus	projetos	de	vida.	

Prouni	(Programa	Universidade	para	Todos)	do	Ministério	da	Educação	(MEC),	criado	em	2004	e	que	oferece	bolsas	de	estudos	a	alunos	
carentes	em	instituições	privadas.	Em	2017	eram	163.099	alunos	nesta	modalidade.

FIES	 (Fundo	 de	 Financiamento	 Estudantil),	 oferecido	 pelo	 MEC	 ao	 aluno	 de	
instituições	de	Ensino	Superior	privado.	A	partir	de	2015,	no	entanto,	o	governo	
brasileiro	 alterou	 as	 regras	 de	 acesso	 ao	 FIES,	 dificultando	 a	 obtenção	 do	
financiamento	e	diminuindo	drasticamente	a	quantidade	de	alunos	que	se	utilizam	
do	programa	ao	longo	dos	anos.	Em	2017,	houve	novas	mudanças	no	FIES.	Com	a	
diminuição	do	 ingresso	de	alunos	pelo	FIES	e	a	formatura	de	parte	daqueles	que	
utilizaram	o	financiamento	em	anos	anteriores,	o	número	de	estudantes	com	acesso	
ao	Fundo	chegou	a	144.878,	representando	uma	queda	de	39%	desde	2015.	Em	
2017,	a	Kroton	tinha	323.093	alunos	com	matrículas	ativas	pertencentes	ao	FIES.

PEP	 (Parcelamento	Especial	Privado),	criado	pela	Kroton	para	oferecer	uma	nova	
opção	 para	 os	 alunos	 que	 necessitam	 de	 financiamento,	 como	 alternativa	 à	
restrição	 do	 programa	governamental.	 Passamos	 a	 oferecer	 esta	 alternativa	 em	
2015,	 oferecendo	 parcelamento	 pré-aprovado	 e	 sem	 juros,	 com	 pagamento	 só	
depois	da	formatura.	O	programa	possui	as	modalidades	PEP	30	e	PEP	50,	por	meio	
das	quais	o	aluno	pode	financiar,	respectivamente,	70%	ou	50%	de	seu	curso.
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Por	 isso,	 buscamos	 continuamente	 desenvolver	 e	 oferecer	
instrumentos	 que	 ajudem	 o	 aluno	 a	 superar	 as	 dificuldades	
existentes	para	o	acesso	ao	ensino	superior.	

Abaixo	destacamos	alguns	dos	principais	instrumentos:
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Em	2017,	 também	 passamos	 a	 oferecer	 o	 Parcelamento	 de	Matrícula	
Tardia	(PMT),	também	conhecido	como	PEP	Temporário,	que	permite	aos	
alunos	que	ingressaram	nos	cursos	após	as	aulas	terem	início	parcelarem	
as	mensalidades	referentes	aos	meses	anteriores	à	sua	matrícula.

Além	 disso,	 por	 meio	 de	 uma	 parceria	 com	 o	 Programa	 Santander	
Universidades	 do	 Banco	 Santander,	 oferecemos	 diferentes	 programas	
de	 bolsas	 de	 mobilidade	 internacional	 e	 um	 programa	 de	 apoio	 no	
pagamento	das	mensalidades	universitárias.

“O processo seletivo e todo acompanhamento que a Kroton realiza 
em nossas iniciativas possibilita que alunos de excelência acadêmica e 
condições socioeconômicas desfavoráveis tenham acesso às oportunidades 
de internacionalização e ao mercado de trabalho.” Ronaldo	 Rondinelli,	
Diretor	do	Santander	Universidades

Em	 2017,	 as	 bolsas	 oferecidas	 pelo	 programa	 contemplaram	 118	
alunos.	No	Programa	Top	Espanha,	três	alunos	e	dois	professores	foram	
contemplados	 com	 uma	 bolsa	 de	 estudos	 para	 aprimorarem	 seus	
conhecimentos	no	idioma	e	cultura	espanhola,	por	meio	de	um	curso	de	
três	semanas	nas	férias	de	julho	de	2017,	em	uma	das	instituições	mais	
tradicionais	da	Europa	-	a	Universidad	de	Salamanca.	

“O intercâmbio certamente foi uma das coisas mais ricas que eu pude 
vivenciar em questão de expansão de expectativas e visão de mundo. 
Salamanca é o que podemos chamar de pedacinho do mundo dentro da 
Espanha, conheci brasileiros, espanhóis, mexicanos, russos, chineses, 
japoneses, estadunidenses, ingleses, alemães, franceses, israelenses, 
árabes, entre muitos outros. Conheci lugares e pessoas que me mostraram 

o mundo sob uma nova perspectiva. Definitivamente, não fui à Espanha 
apenas aprender espanhol, aprendi a falar com o mundo. Já estou com 
aquela sensação de quero mais, é muito bom ser reconhecido pelos nossos 
esforços. Dessa forma, sou motivado cada vez mais a me esforçar e ser um 
bom aluno.”	Eric	Koiti	Gunji	da	Silva.	Aluno	de	Administração	de	Empresas	
da	Unopar	Boulevard	(PR).

Confira	 o	 vídeo	 da	 premiação	 do	 Programa	 Top	 Espanha:	 https://bit.
ly/2ypGCH2

“Viver a experiência deste intercâmbio proporcionado pelo Santander 
em parceria com a Kroton foi incrível. O curso de espanhol oferecido 
foi excelente, com professores muito atenciosos que se esforçavam 
ao máximo para possibilitar a compreensão da gramatica da língua 
espanhola. Ademais, o intercâmbio proporcionou a interação entre 
alunos e professores provenientes não só das mais diversas regiões 
do Brasil, como também do mundo, sendo de extrema importância 
para meu desenvolvimento pessoal e a quebra de preconceitos e 
paradigmas.”	 Bianca	Neves	 Tavanielli.	 Aluna	 de	 Direito	 da	 Anhanguera		
Leme	(SP).

“O intercâmbio para Salamanca na Espanha foi uma experiência incrível 
que vou levar para o resto de minha vida. Foi uma oportunidade ímpar de 
aprimorar meus conhecimentos na língua e aprender um pouco sobre 
a cultura espanhola. Foram três semanas intensas de curso de muito 
aprendizado e estudo. Sem palavras para descrever como foi enriquecedor 
tanto pra minha vida profissional, como pessoal. Realmente foi uma 
experiência de vida que ficará na memória.” Victor	Paula	Bartoli.	Aluno	de	
Engenharia	de	Minas	da	Faculdade	Pitágoras	Raja	Gabaglia	(MG).



RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE KROTON  /  2017 33

INTRODUÇÃO A KROTON TRANSFORME O SEU FUTURO GESTÃO E OPERAÇÃO SUSTENTÁVEIS

Já	 no	 Programa	 Bolsas	 Nacionais	 tivemos	 a	
oportunidade	 de	 selecionar	 criteriosamente	
alunos	 com	 excelente	 desempenho	 acadêmico	
e	 baixa	 condição	 socioeconômica	 a	 receberem	
apoio	 financeiro,	 no	 valor	 de	 R$	 300	 por	mês,	
durante	um	ano,	para	realizar	o	pagamento	das	
mensalidades	na	instituição	de	ensino.

“Ações como essas são louváveis, pois incentivam e 
despertam a coragem para continuar caminhando 
em busca dos nossos objetivos pessoais e coletivos. 
Sou grato por ser beneficiado com esta Bolsa, que 
me levará em direção ao sucesso profissional e 
pessoal.”  Rogério	Monteiro.	Aluno	de	Engenharia	
de	Produção	da	Unime	Salvador	(BA).

“Esta bolsa irá contribuir com minha formação 
acadêmica e principalmente com meu 
desenvolvimento profissional e pessoal. Há cerca 
de três meses, pensei em trancar a matricula, pois, 
sem trabalhar e contando somente com o salário 
de meu marido, não estava conseguindo manter o 
pagamento das mensalidades. Mas eu precisava 
concluir a faculdade para obter uma melhoria na 
vida pessoal e profissional. Graças a esta bolsa 
poderei continuar meus estudos e me formar para 
ser uma grande profissional.” Luciana	Batista	da	
Silva	Stacchini.	Aluna	de	Letras	do	Polo	Unopar	
Rio	de	Janeiro	VIII	–	Padre	Miguel	(RJ).

Todas	 essas	 ações	 são	 promovidas	 pela	
Companhia	no	intuito	de	nos	colocarmos	ao	lado	
do	aluno,	apoiando	a	sua	jornada	e	a	conquista	
dos	seus	objetivos.

Alunos de Engenharia das Faculdades Pitágoras, vencedores do Bolsa Fórmula Santander.
Da esquerda para a direita: Rodrigo Ferreira; Joyce Assis Silva; Grasielle Custódio Superbi .

Nos	programas	Fórmula	Santander	e	 Ibero-Americanas	 foram	ao	todo	33	alunos	beneficiados	
com	bolsas	nos	valores	de	R$	16,7	mil	e	R$	10	mil,	respectivamente,	possibilitando	que	nossos	
alunos	realizem	seus	intercâmbios	internacionais	em	renomadas	universidades.	Confira	o	vídeo	
da	premiação	do	Programa	Fórmula	Santander:	https://bit.ly/2MIxHUy

“Durante meu período de graduação, tive o privilégio de realizar um intercâmbio pela Faculdade 
Pitágoras em parceria com o Santander, em Buenos Aires, na Argentina. Sem dúvidas, são inúmeros 
os benefícios e vantagens que essa experiência pode nos proporcionar. Muito além da possibilidade 
de aprimorar a fala e a compreensão de um novo idioma, estudar no exterior é a garantia de receber 
inúmeros benefícios pessoais ao mesmo tempo em que turbina seu currículo. A principal lição que 
aprendi foi dar valor a tudo que alcancei e aos esforços que empregamos para realizar nossos sonhos. 
Com trabalho, dedicação, paciência e fé, aquilo que for bom para nossa formação acontecerá. Para 
aquelas pessoas que sonham em fazer intercâmbio, meu recado é: ‘Só vai! Você não vai se arrepender!”	
Jéssica	Lima.	Aluna	de	Administração	de	Empresas	da	Pitágoras	Betim	(MG).	


