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“Se cada um fizer sua parte, se cada um fizer doação por 
dia, no final de cada mês, teremos gerado recursos 

necessários para que as entidades sociais do Estado 
possam melhorar cada vez mais os seus serviços.” 

 

                (Autor Desconhecido) 

RESUMO 

 
 
 
MACEDO, Cristiane Portela Povoas; AGUIAR, José Fernando; DAMASCENO; 

Márcia Solange de Araújo. Faz Universitário: projeto de ação social com caráter 

educativo / por Cristiane Portela Povoas Macedo; José Fernando Aguiar e  Márcia 

Solange de Araújo Damasceno. – 2004. 71 fl. 

 
 
 
Este trabalho teve como pretensão estudar o Programa Governamental: Projeto ”Faz 
Universitário” desenvolvido pelo governo do Estado da Bahia lado a lado da 
Secretária da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-BA) e Secretaria de Educação 
da Bahia, que tem como objetivo principal expandir o ingresso de estudantes de 
baixa renda nas Instituições de Ensino Superior e aprofundar os conhecimentos da 
Educação Básica. Para tanto foi realizada uma pesquisa exploratória fundamentada 
em um estudo científico com base em leis e decretos e um estudo de campo em que 
foi aplicado um questionário para analisar o nível de aceitação e de conhecimento 
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da população em relação à Educação Tributária bem como os efeitos do respectivo 
projeto. Depois de tabulados e analisados os resultados ficou evidente que o tema 
está sendo divulgado e conhecido pela sociedade. Assim, chegou-se a conclusão de 
que o Projeto Faz Universitário tem contribuído para melhorar a cultura e a educação 
do cidadão, tornando-o mais consciente do seu papel dentro da sociedade, 
estimulando a compreensão da função social do imposto e incentivando o exercício 
da cidadania. 
 
 
 
Palavras-Chave: Faz Universitário – Projeto Governamental; Educação Tributária - 
Programa; Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-BA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
MACEDO, Cristiane Portela Povoas; AGUIAR, José Fernando; DAMASCENO; 

Márcia Solange de Araújo. Faz Universitário: projeto de ação social com caráter 

educativo / por Cristiane Portela Povoas Macedo; José Fernando Aguiar e  Márcia 

Solange de Araújo Damasceno. – 2004. 69 f. 

 
 
 
This work had as pretension to study the Government Program of the Project "Faz 
Universitário" developed by the government of the State through the Secretaria da 
Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-BA) e Secretaria de Educação, that has as 
main objective to expand the students' of low income entrance in the higher 
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education Institutions and to deepen the knowledge of the Basic Education. For so 
much a bibliographical research was accomplished based in a scientific study with 
base in laws and ordinances and a field study where a questionnaire was applied to 
analyze the acceptance level and of knowledge of the population in relation to the 
Tributary Education as well as the effectiveness of the respective project. The results 
were tabulated and analyzed where it was evident that the theme that is being 
published and known by the society. After having elaborated the work, the conclusion 
was arrived that the Project Faz Universitário student it is efficient and it has been 
contributing to improve the culture and the citizen's education, turning him/it more 
conscious of your role inside of the society, stimulating the understanding of the 
social function of the tax and motivating the exercise of the citizenship. 
 
 
 
Key-Words: Faz Universitário – Government project; Tributary education - Program; 
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-BA). 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

1.1. Contexto 

 

A elaboração deste trabalho tem por finalidade a conclusão dos estudos 

realizados no curso de Pós-Graduação em Técnicas Fazendárias da Universidade 

Federal da Bahia e que faz parte do Programa de Capacitação dos Servidores da 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, Projeto de Modernização. 

O tema escolhido leva o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo 

Governo do Estado, de lado a lado da Secretaria da Fazenda e Secretaria de 

Educação através do Programa Educar Para Vencer, com o fim específico de 

divulgar a dimensão do Projeto, assim como, demonstrar as vantagens e 

desvantagens em relação ao Faz Universitário, expressando o valor social e o 

educacional que refletirá no futuro do cidadão baiano, pois a educação é o primeiro 

passo para o desenvolvimento de um povo e de uma nação. 

O Governo do Estado tem se preocupado com a sociedade como um 

todo: contribuintes cidadãos comuns, estudantes, instituições de ensino médio e 

superior, pequenos e grandes empresários, enfim, o Governo do Estado ampliou a 

sua visão de chefe de Estado, saindo do patamar de comando para atuar em 

parceria com o cidadão. 

Inicialmente, é necessário entender os preceitos contidos na Legislação 

Tributária e em especial, o regulamento do ICMS, bem como a Lei de Incentivo 

Fiscal. Estes são fundamentos teóricos instituídos em Lei, que regulamentam o 

pagamento ou não de impostos, assim como os benefícios concedidos. 
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A relação entre Estado e Contribuinte tende a tornar-se pacífica com o 

entendimento do porquê das coisas, tornando-se mais fácil aceitar os limites 

impostos pela Legislação Tributária, assim como, deparando-se com o retorno dos 

projetos Faz Universitário, Sua Nota é um Show, Sua Nota é um Show de 

Solidariedade, dentre outros. O contribuinte verá não ter sido em vão a sua  

contribuição. A Lei 7.979, de 05 de dezembro de 2001, dispõe sobre a concessão de 

incentivo fiscal para o financiamento de projeto no âmbito do Programa de Educação 

Tributária, inclusive o patrocínio de Bolsas Auxílio ou de Bolsa Iniciação ao Trabalho 

e Bolsas de Estudo.   

Nessa monografia, aplica-se um questionário de maneira aleatória, com 

um público alvo de diversos níveis de escolaridade e idade com a finalidade de obter 

informações diversas à cerca do tema.    

 

 

1.2. Problema 

 

Apesar do papel social e do esforço que o do estado da Bahia vem 

exercendo para implementar o Projeto e viabilizar o ingresso de estudantes nas 

universidades, o número de vagas oferecido pelas instituições particulares de ensino 

e a quantidade de empresas participantes desse projeto não atendem de modo 

satisfatório ao universo de alunos carentes da rede pública. 

O Governo do Estado divulgou em Junho/2003 a lista de 689 estudantes 

contemplados com bolsas de estudo para o primeiro semestre deste ano pelo Faz 

Universitário e no ano que foi criado, 2001, o programa promoveu o ingresso de 623 

alunos. Em contrapartida, apenas seis empresas participam desse projeto e 
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quatorze Instituições Particulares de Ensino Superior são conveniados. 

Evidenciando assim, a discrepância entre a quantidade demandada e a quantidade 

ofertada do serviço. Neste contexto, surge a questão: Que efeitos o Programa 

Governamental: Projeto Faz Universitário contribui para a conscientização da 

população de baixa renda na Educação Tributária? 

 

 

1.3. Hipótese 

 

O Projeto Faz Universitário incrementa o nível de ingresso da população 

de baixa renda nas Instituições de Ensino Superior, dissemina principalmente uma 

consciência tributária e o exercício da cidadania. 

 

 

1.4. Objetivos 

 

Os objetivos que nortearam a pesquisa são: 

1.4.1. Geral: 

• Verificar, através de um estudo teórico, as vantagens e desvantagens 

do Faz Universitário quanto a melhoria do nível de escolaridade dos 

alunos de baixa renda. 

1.4.2. Específicos: 

• Promover a difusão e disseminação da educação tributária; 

• Sugerir políticas de ação para agregar o aluno ao exercício da 

cidadania; 
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• Destacar a função social do imposto; 

• Contribuir para esclarecer os malefícios da sonegação fiscal. 

 

 

1.5. Justificativa 

 

A importância de desenvolver este trabalho sobre o Programa de 

Educação Tributária em especial o Faz Universitário que funcionará como 

instrumento de reconstrução da imagem do pagamento do tributo ao Estado, tem 

como escopo, ser visto como algo positivo e não apenas punitivo e impositivo, com o 

objetivo de integrar o valor social que representa tal obrigação. E isto só ocorrerá de 

fato quando a Educação Tributária for vista como matéria importante fazendo parte 

dos currículos escolares. 

Vivemos em uma sociedade em que a carga tributária é muito alta e 

parece incomodar e assustar os contribuintes de um modo geral. Será que, 

inconformados em pagar os impostos, os contribuintes não se dão conta do porque 

da contribuição? Foi pensando no comportamento do povo, do cidadão que paga 

seus impostos obrigatoriamente, que o Governo Federal resolveu proporcionar-lhe a 

participação consciente no funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de 

controle social e fiscal do Estado. 

O Governo Federal começou a se preocupar com o retorno que é dado ao 

cidadão quando ele paga os seus impostos e decidiu desenvolver-lhe uma melhor 

conscientização da função social do tributo, em função da descrença e desrespeito 

para com o patrimônio público. Tudo isto pode ser fruto de um processo de décadas 

de injustiça social e de negação da identidade cidadã. 
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Seguindo a linha do Governo Federal, o Estadual desenvolveu, no 

período de três anos, o Programa de Educação Tributária, que resultou num dos 

brilhantes trabalhos com o Faz Universitário e demais Projetos. 

Ao estudarmos o Programa de Educação Tributária, em especial o Faz 

Universitário, desenvolvido pelo do Estado da Bahia, através das Secretarias da 

Fazenda e da Educação, nos orgulhamos por ter sido, a Bahia, pioneiro na 

elaboração e execução de um projeto com o foco social, de baixo custo e que 

possibilita a formação acadêmica de alunos de baixa renda. 

Acreditamos que o Estado ao lançar um programa na área de Educação 

Tributária está buscando atingir o seu objetivo alvo que são os próprios alunos. A 

partir daí, crescerão com uma visão diferente da função do tributo e serão eles os 

próprios divulgadores da importância social “do pagar imposto” na família, entre 

amigos e nas comunidades que freqüentam. 

Ao adquirir informação, os jovens estarão não apenas entendendo melhor 

sobre a função social do tributo, mas permitindo ir além da informação para 

possibilitar a transformação, discussão e reconstrução do próprio conteúdo num 

exercício social de democracia. 

É transversalmente da informação que ocorre a transformação. 

Transformação de idéias, de atitude, da realidade em que se vive, da consciência, 

enfim, algo que cause discussão e reconstrução do pensamento humano. 

Acreditamos no Programa de Educação Tributária, em especial o Faz Universitário, 

como instrumento de reconstrução da imagem do pagamento do tributo ao Estado. 
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1.6. Limites 

 

O Governo do estado da Bahia criou o Programa de Educação Tributária 

(PET-BA) com o objetivo de conscientizar o cidadão da função social do imposto. 

Para alcançar esse objetivo foram criados os seguintes projetos: Sua Nota é um 

Show, Sua Nota é um Show de Solidariedade e Educação Fiscal nas Escolas. 

O presente trabalho versa sobre o Projeto Faz Universitário que tem como 

meta viabilizar o ingresso de estudantes de baixa renda nas Universidades e 

aprofundar os conhecimentos da Educação Básica adquiridos pelos alunos da rede 

pública de ensino da Bahia; subsidiar, mediante bolsas de Estudo, formação de nível 

superior para alunos egressos da rede pública de ensino do estado da Bahia; 

subsidiar, mediante Bolsa Auxílio ou Bolsa Iniciação ao Trabalho, dos alunos 

oriundos da rede pública de ensino e incentivar o exercício da cidadania. 

Apesar de todo o empenho do Governo para a realização do Projeto, faz-

se necessária a participação em maior número de empresas parceiras para 

possibilitar o ingresso nas Universidades, bem como um número maior de Bolsas de 

Estudo para os estudantes, ocasionando assim a diminuição da demanda de 

estudantes carentes que existem no estado da Bahia. 

 

 

1.7. Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho está organizado em cinco capítulos. O capítulo I apresenta a 

introdução ao estudo, com uma breve explanação sobre o tema abordado no 
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trabalho, seguida dos objetivos pretendidos, limites e os resultados esperados após 

sua conclusão. 

No capítulo II, encontra-se a revisão literária sobre o Faz Universitário, a 

qual favorece o entendimento de como melhorar o nível de escolaridade dos alunos 

de baixa renda promovendo o ingresso desses estudantes em cursos superiores 

através de concessões fiscais. Aborda-se, ainda,  o Faz Universitário, suas 

vantagens e desvantagens e a relação estabelecida entre o contribuinte e o Estado. 

O capítulo III descreve a metodologia aplicada no trabalho, destacando o 

tipo de pesquisa que é exploratória e quanto ao delineamento da metodologia, com 

a utilização de questionário.  

O capítulo IV apresenta o resultado obtido após a aplicação dos 

questionários em que se levantou resultados com o objetivo de comparar pontos de 

vista. 

A conclusão, apresentada no capítulo V, é seguida pelas referências 

bibliográficas do estudo.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A nossa pesquisa bibliográfica se deu necessariamente em fontes 

secundárias por meio do Código Tributário Nacional, Lei Ordinária, nº 5172/68, que 

ganhou status de Lei Complementar ao ser recepcionada pela Constituição Federal 

de 1988, como também Leis, Decretos e basicamente no Projeto Faz Universitário 

do Governo da Bahia. 

 

 
2.1. Estado X Contribuinte 

                                     

Do nascimento à morte, nossas vidas são afetadas de inúmeras maneiras 

pelas atividades do Governo. Nascemos em hospitais subsidiados, quando não 

públicos. Muito de nós recebemos uma educação pública. Virtualmente todos nós 

em algum momento de nossas vidas, recebemos dinheiro do governo, como 

crianças, por exemplo, através de bolsas de estudo, como adultos se estamos 

desempregado ou incapacitados; ou como aposentados e todos nós nos 

beneficiamos dos serviços públicos. 

O Estado organizado se estrutura em torno de um corpo de funcionários 

públicos, que deverá agir em função dos interesses de todo o grupo social. Tem 

personalidade jurídica própria, sendo, portanto, detentor de direitos e obrigações, e 

submetido, em conjunto com seus agentes, e os particulares, ao império da lei. 

A finalidade fundamental do Estado é a realização do bem comum e a 

satisfação das necessidades gerais da coletividade. A noção de bem comum é 

imensamente complexa. Além dos interesses da massa de indivíduos, que não são 
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idênticos nem semelhantes, e até muitas vezes conflitantes, compreende os 

interesses de gerações futuras. 

Na perseguição de sua finalidade básica, o Estado desenvolve atividades 

de natureza essencial que lhe são próprias e sem sua execução e/ou controle o 

Estado não teria razão de existir. São as atividades de administração do patrimônio 

comum, a criação de leis, a manutenção da ordem interna, a defesa externa, saúde, 

educação, transporte e outras, de natureza complementar, em cujo desempenho 

age o Estado como os particulares. 

Para o desenvolvimento dessas atividades o Estado precisa de recursos 

financeiros ou receitas para fazer face aos custeios exigidos. Essas receitas podem 

ser originárias ou derivadas. As originárias são aquelas resultantes da exploração do 

patrimônio da pessoa jurídica de direito público. Sua arrecadação independe de 

autorização legal e pode ocorrer a qualquer momento. Ex: aluguel, dividendos, 

rendimentos de aplicações financeiras. As receitas derivadas são aquelas exigidas 

pelo Estado em decorrência das atividades econômicas das pessoas físicas e 

jurídicas, através do poder de coação exercido pelo Estado, na instituição de 

tributos. Como exemplo, temos: os impostos, as taxas e as contribuições de 

melhoria. Essas receitas derivadas são exigidas pelo poder de império, ou seja, o 

Governo representa o Estado, que exerce o poder emanado do povo.  

A relação jurídica que dá lugar às entradas originárias é de natureza 

privada e determinada pela livre iniciativa das partes, regulada pelos mesmos 

princípios aplicados aos contratos particulares. Enquanto que a relação jurídica 

determinante das entradas derivadas é de outra natureza, porque de direito público, 

estabelecida unilateralmente e coercitivamente, com fundamento no poder de 
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império, ou seja, no direito de impor o tributo ao particular conferido ao Estado, 

mediante o ordenamento legal. 

 O direito de tributar do Estado decorre desse poder de império, pelo qual 

pode fazer “derivar” para os cofres públicos uma parcela do patrimônio das pessoas, 

mediante o recolhimento de tributos. Esse direito de tributar e a obrigação de o 

contribuinte recolher os tributos geram uma relação do estado com contribuinte, 

tecnicamente conhecida como Relação Jurídica Tributária. É a que se forma pela 

incidência da norma tributária numa relação humana, criando no Estado e na pessoa 

física ou jurídica efeitos jurídicos tributários.   A Relação Jurídica Tributária é de 

natureza obrigacional, ou seja, participa do direito obrigacional e não do direito das 

pessoas e nem do direito das coisas ou reais. Dela decorre o direito de o Estado 

(sujeito ativo) exigir e o dever de o indivíduo (sujeito passivo) prestar, atender a uma 

imposição de pagar tributos. 

Dada a importância da relação entre o fisco e o contribuinte a Constituição 

de 1988 trouxe um capítulo que trata exclusivamente do assunto sob o título Sistema 

Tributário Nacional. Conforme se vê abaixo: 

 
 
Título VI - Da Tributação e do Orçamento, Capítulo I - Do Sistema Tributário 
Nacional, Seção I - Dos Princípios Gerais: Art. 145. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
I - impostos; II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; III - contribuição de 
melhoria, decorrente de obras públicas. § 1º Sempre que possível, os 
impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. § 2º As taxas não 
poderão ter base de cálculo própria de impostos. (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, 1988). 
  
 

Na esteira do ordenamento constitucional acima, o CTN - Código 

Tributário Nacional Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966, conceitua Tributos e 
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discrimina suas espécies: “Art.3º – Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, 

em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada.”  

A prestação é pecuniária por que deve ser efetuada em dinheiro em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. O que afasta a possibilidade, outrora 

permitida, da prestação in natura; 

É compulsória, dada a obrigatoriedade do pagamento, podendo ser 

exigida coercitivamente pelo ente estatal. O contribuinte não presta o tributo porque 

o queira, mas porque a isso está obrigado por lei.  

Não deve se constituir na sanção de ato ilícito, pois o tributo não é exigido 

como forma de punição ou por fato ilícito, mas sim para garantir o suprimento de 

receita aos serviços exercidos pelo Estado. O ato ilícito, contrário à lei, é sancionável 

com restrição à liberdade (reclusão, detenção, prisão) ou com pena pecuniária 

(multa). A sanção penal expressa em multa não é tributo, não se pode dar ao tributo 

caráter punitivo; 

Instituído em lei, pois, o tributo constitui obrigação “ex lege”. É vedado 

instituir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. A anterioridade da lei é um 

inseparável princípio constitucional do sistema democrático, por que “nullum tributum 

sine praevia lege” ou seja, nulo será o tributo se não houver lei anterior que o 

preveja. 

A atividade administrativa plenamente vinculada diz respeito atuação 

estritamente vinculada à lei. Isto quer dizer que o agente da Administração não pode 

cobrar o tributo sem que sua atividade (com esse objetivo) esteja rigorosamente 

vinculada à lei anterior, que descreva o ato ou fato imputado ao contribuinte como 
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caracterizador do tributo que lhe está sendo exigido. Esta atividade chama-se 

lançamento tributário. 

Quanto ao tributo da espécie imposto o CTN assim conceitua: “Art. 16. 

Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente 

de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.” (CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL ,1966). 

Os tipos de impostos são: 

• Federais – Imposto de Renda (IR), Imposto de Importação (II), Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto de Exportação (IE) 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (ITR), dentre outros. 

• Estaduais – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA), e outros.  

• Municipais – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

(IPTU), Imposto Sobre a Prestação de Serviços (ISS), Imposto sobre a 

Transmissão de Bens Intervivos (ITIV), dentre outros.  

 

Quanto ao tributo da espécie taxa o CTN assim conceitua: 

 
 

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como 
fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva 
ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição. 
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Quanto ao tributo da espécie taxa, entende-se melhor ao se verificar a 

análise do texto acima feita por Baleiro (1986) assim escreve quando se refere às 

taxas: 

 
 
O serviço é efetivo quando ministrado ao contribuinte a qualquer título; é 
potencial quando compulsório, funciona efetivamente à disposição do 
contribuinte. Compulsório é o Pagamento, não o uso; é específico quando 
possa ser separado em unidade autônomas de intervenção da autoridade ou 
de sua utilidade, ou de necessidade pública que o justificou: por exemplo, a 
existência do Corpo de Bombeiros para o risco potencial do fogo; é divisível 
quando possa funcionar em condições tais que se apure a utilização 
individual pelo usuário - Ex. a expedição de certidões, a concessão de porte 
de armas, aferição de pesos e medidas e etc (BALEIRO, 1986, p.  353). 
 
 
 

Na prática, é fácil identificar se a taxa que se paga decorre do poder de 

polícia ou da prestação de serviço. O poder de polícia abrange, quase sempre, uma 

limitação à liberdade individual, em prol da coletividade. Quanto à taxa de prestação 

de serviço, fica mais clara, pois aqui o serviço é prestado diretamente. Ex: a taxa 

que se paga para o fornecimento de carteira de motorista.    

Os impostos de competência estaduais, segundo o CTN são: 

• Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA): Seu fato 

gerador é ter o pagante a condição de proprietário de veículos automotor. 

É o direito de propriedade, o objeto da tributação e não a coisa, pois o 

sujeito passivo é sempre uma pessoa física ou jurídica, e a base de 

cálculo, o valor da sua propriedade, isto é, do veículo. As alíquotas variam 

e apresentam, às vezes, efeito extra fiscal, quando privilegiam os utilitários 

e os veículos nacionais. Cada Estado edita a legislação própria sobre o 

imposto, às vezes, em valores díspares. 

• Impostos Sobre a Herança e Doações, Transmissão Causa Mortis e 

Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITD): O imposto sobre a 
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transmissão de bens imóveis, e de direitos a eles relativos, tem como fato 

gerador: 

I- A transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do 

domínio útil de bens móveis, por natureza ou por acessão física, 

como definidos na lei civil; 

II- A transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre 

imóveis, exceto os direitos reais de garantia; 

III- A cessão de direitos relativos às transmissões referidas 

nos incisos I e II. 

• O Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicações (ICMS). Esse é o imposto mais importante do estado 

e incide sobre operações relativas a: 

a) Circulação de mercadorias; 

b) Prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal (excluídos os municipais sujeitos ao ISS e os 

internacionais, imunes e isentos); 

c) Prestação de serviços de comunicações. 

 

 

2.2. Função do Estado 

 

De posse dos recursos financeiros advindos da forma acima 

demonstrada, o Estado intervêm nas atividades da sociedade para promoção do 
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bem comum. A ação do Governo através da política de gastos públicos abrange três 

funções básicas: alocativa, distributiva e estabilizadora; 

A função alocativa diz respeito ao fornecimento de bens públicos. Dentre 

os bens públicos mais importantes fornecidos pelo Estado estão os serviços 

públicos. Esses se traduzem nos gastos efetuados pelo Governo. A exemplo temos 

como os mais importantes: os das áreas da Saúde, da Educação, da Segurança 

Pública e de Pessoal. A importância é verificada não só em relação ao volume de 

recursos, mas também pelo atendimento das demandas sociais. 

A função distributiva, por sua vez, está associada a ajustes na distribuição 

de renda que permite que a distribuição prevalecente seja aquela considerada justa 

pela sociedade. A distribuição de renda resultante, em determinado momento das 

dotações dos fatores de produção – capital, trabalho e terra e da venda dos serviços 

desses fatores no mercado pode não ser a desejada pela sociedade. Cabem, 

portanto, alguns ajustes distributivos feitos pelo Governo no sentido de promover 

uma distribuição considerada justa pela sociedade. 

Para isso, o Governo utiliza alguns instrumentos: transferências, 

impostos, subsídios. De fato, esses três instrumentos estão estreitamente 

relacionados nas várias formas de promover a redistribuição da renda. 

Em primeiro lugar, através das transferências o Governo pode promover 

uma redistribuição direta da renda, tributando em maior medida os indivíduos 

pertencentes às camadas de renda alta e subsidiando os indivíduos de baixa renda. 

O mesmo princípio vale para o uso dos recursos de transferência tributárias, com 

objetivos redistributivos de caráter regional entre as diferentes unidades da 

federação, em favor das mais pobres.  
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Em segundo lugar, os recursos capitados pela tributação dos indivíduos 

de renda mais alta podem ser utilizados para o financiamento de programas voltados 

para a parcela da população de baixa renda, como o de construção de moradias 

populares. 

Finalmente, o Governo pode impor alíquotas de imposto mais alto aos 

bens considerados de “luxo” ou supérfluos, consumidos pelos indivíduos de renda 

mais alta, e cobrar alíquotas mais baixas dos bens que compõem a cesta básica, 

subsidiando, desta forma, a produção dos bens de primeira necessidade com alta 

participação no consumo da população de baixa renda. 

E a função estabilizadora tem como objetivo o uso da política econômica 

visando a um alto nível de emprego, à estabilidade dos preços e à obtenção de uma 

taxa apropriada de crescimento econômico. A importância dessa função passou a 

ser defendida, principalmente, a partir da publicação do livro Teoria geral do juro, do 

emprego e da moeda em 1936 de autoria de Jolm Maynard Keynes. Até então, 

acreditava-se que o mercado tinha uma capacidade de se auto-ajustar ao nível de 

pleno emprego da economia, a flexibilidade de preços e salários garantiria este 

equilíbrio, a existência de desemprego só seria explicada, por exemplo, por um nível 

de salários reais acima daquela que equilibraria a demanda e a oferta de trabalho, o 

que poderia ocorrer em razão da ação dos sindicatos. 

Keynes, ao contrário, apontava que o limite ao emprego era dado pelo 

nível da demanda: as firmas só estariam dispostas a empregar determinada 

quantidade de trabalho conforme as expectativas de venda de seus produtos. Desta 

forma, tudo que pudesse ser feito para aumentar a quantidade de gastos na 

economia contribuiria para uma redução da taxa de desemprego da economia. 
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Neste sentido Keynes deu ênfase ao papel do Estado mediante as 

políticas monetária e principalmente fiscais para promover um alto nível de emprego 

na economia. 

O funcionamento do sistema de mercado, não é, por si só, capaz de 

assegurar altos níveis de emprego, estabilidade dos preços e altas taxas de 

crescimento econômico. Sendo assim a intervenção do Governo pode ser importante 

no sentido de proteger a economia de flutuações bruscas caracterizadas por alto 

nível de inflação. Para isso, os principais instrumentos macroeconômicos à 

disposição do  são os políticos, fiscais e monetários. 

Supondo que as flutuações da economia decorram de uma insuficiência 

ou de um excesso de demanda agregada, o controle da demanda é a forma de 

intervenção do Governo mais indicada para garantir a estabilidade do sistema 

econômico. O Governo age sobre a demanda agregada da economia para manter 

altas taxas de crescimento e de emprego e baixa inflação. 

A política fiscal pode-se manifestar diretamente, através da variação dos 

gastos públicos em consumo e investimento, ou indiretamente, pela redução das 

alíquotas de impostos que eleva a renda disponível do setor privado. Por exemplo, 

em uma situação recessiva, o Governo pode promover um crescimento de seus 

gastos em consumo e/ou investimento e com isso incentivar um aumento de 

demanda agregada, tendo como resultado um maior nível de emprego e da renda da 

economia. Alternativamente, o Governo pode reduzir as alíquotas de impostos, 

aumentando, desta forma, o multiplicador de renda da economia. 

Havendo um alto nível de inflação, por sua vez, decorrente de um 

excesso de demanda agregada na economia, o Governo pode agir, de forma inversa 

promovendo uma redução da demanda agregada, através da diminuição dos seus 
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gastos e/ou do aumento das alíquotas dos impostos, que reduziria a renda 

disponível e conseqüentemente, o nível de consumo da economia. Dependendo da 

situação, o Governo pode preferir agir sobre a demanda agregada da economia 

através da política monetária. Em caso de recessão ou desaceleração do 

crescimento econômico, o Governo pode promover uma redução das taxas de juros, 

estimulando desta forma o aumento dos investimentos e, conseqüentemente, o 

crescimento da demanda agregada e da renda nacional. Já em uma situação de 

excesso de demanda, com impactos inflacionários, o Governo pode aumentar as 

taxas de juros, reduzindo, desta maneira, a demanda agregada da economia. 

 

 

2.3. Função do Faz Universitário 

 

Mas por que falamos de impostos de funções do Governo quando o 

objeto do nosso estudo é um programa desenvolvido como instrumento de ação 

social para divulgar a educação tributária? Porque há uma forte ligação entre o Faz 

Universitário, a relação entre Estado e contribuinte no seu mais amplo significado: 

arrecadar e pagar impostos, as políticas de gastos e de alocação de recursos na 

sociedade. 

É exatamente por esse fato que o Faz Universitário está existindo. O 

Estado intervindo no setor Educação. Existe o cidadão que contribui indiretamente, 

através do pagamento dos tributos, e o Estado aloca recursos indiretamente na 

Educação através de subsídios, que mediante bolsas de estudo, estimula a 

formação de nível superior aos alunos egressos da rede pública de ensino do estado 

da Bahia, que vierem a ingressar em faculdades particulares existentes no Estado. O 
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Programa de Educação Tributária (PET), como é chamado, é apenas um dos muitos 

projetos que o Estado tem desenvolvido em parceria com a SEFAZ-BA, colocando 

em ação o resultado do trabalho desempenhado entre a fiscalização e o Estado. 

Quando dizemos que a contribuição do cidadão para o sucesso do 

programa se dá, muitas vezes, de forma indireta é que muitos, por não terem acesso 

aos benefícios que o pagamento dos impostos trazem à sociedade, sentem-se 

ludibriados ao fazerem a sua parte, sem terem a devida contrapartida como: 

assistência médica digna, educação para todos e saneamento básico. 

A excessiva carga tributária e a aplicação indevida dos recursos públicos 

tiveram reflexos altamente danosos na relação estado-contribuinte. Muitas pessoas 

passaram para a economia informal buscando, de todas as formas, meios para se 

desviarem das obrigações tributárias.  

O Estado, por sua vez, vem fazendo ajustes em suas contas públicas, dando-lhes 

transparência e endurecendo a legislação como na recente promulgação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Ela visa melhorar a administração das contas públicas no 

Brasil, pois a partir dela todos os governantes passaram a ter compromisso com 

orçamento e com metas, que devem ser apresentadas e aprovadas pelo respectivo 

Poder Legislativo. 

Atos legais como esses tentam reverter a imagem do Estado frente à 

sociedade. Sabemos, no entanto, que o processo é demorado e que muito há de se 

fazer no campo social, porém medidas, como o Faz Universitário, resgatam essa 

imagem, dando ao cidadão um novo conceito de Estado, um Estado que aplica a 

arrecadação dos tributos em prol da sociedade. 
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2.4. Programa de Educação Tributária: Projeto Faz 

Universitário 

 

O Projeto Faz Universitário criado pela parceria estabelecida entre a 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e a Secretaria de Educação tem como 

objetivo melhorar o nível de escolaridade dos alunos de baixa renda promovendo o 

ingresso desses estudantes em cursos superiores, através de concessões fiscais. 

A nova vertente do Programa de Educação Tributária (PET) prevê a 

distribuição de mais de mil bolsas integrais e parciais para alunos da rede pública de 

ensino que passarem no vestibular de instituições de ensino particulares. Pretende-

se com isso, melhorar o nível de escolaridade da população para que possa exercer, 

com responsabilidade, a sua cidadania e fortalecer o hábito de exigir a nota fiscal, 

pois só assim será possível retornar como benefício para a sociedade. 

Conscientização da cidadania, benefícios sociais e valorização cultural 

são os grandes pilares trabalhados pelo Programa de Educação Tributária, em 

especial o Faz Universitário, implementado no Estado através da Secretaria da 

Fazenda. Com os projetos Sua Nota é um Show, Sua Nota é um Show de 

Solidariedade e o Faz Universitário, o programa mudou o comportamento do 

consumidor-contribuinte, que passou a entender a importância da emissão de nota 

ou do cupom fiscal.  

O grande mérito do Projeto Faz Universitário foi esclarecer para a 

população o que o Estado pode fazer quando arrecada mais e o que a sonegação 

impede que seja realizado. Despertou assim, o sentido da responsabilidade social. O 

simples gesto de doar notas e cupons fiscais passou a garantir uma melhora no nível 

de escolaridade da população carente.  
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Além de ajudar essa população o Faz Universitário e os demais projetos 

colaboraram para incrementar a arrecadação do Estado. É possível comprovar 

estatisticamente o crescimento da receita tributária nos mais diversos segmentos 

econômicos diretamente influenciados pela mudança de comportamento do 

consumidor, provando que a idéia de ação social foi assimilada através da 

responsabilidade fiscal. 

Outra vantagem, obtida com o Projeto Faz Universitário, é de que os 

alunos beneficiados vão receber bolsas com o valor da mensalidade integralmente 

pago pelo programa, sem que precisem desembolsar a quantia após a conclusão do 

curso. Apenas serão agentes multiplicadores em seus bairros, escolas e 

comunidades a respeito do Programa de Educação Tributária. 

A ação conjunta entre o Governo do Estado, as Instituições Particulares 

de Ensino Superior e as empresas parceiras do Projeto trouxeram benefícios 

individuais. As faculdades/universidades conveniadas oferecem descontos de 25% 

no valor de suas mensalidades, que serão asseguradas e diminuirão o índice de 

inadimplência, sendo o restante bancado pelo Estado e por empresas parceiras que 

recebem um percentual de isenção fiscal por cada aluno que patrocinam.  

Para tanto elas recebem um selo de participação, valorizando assim, a 

sua iniciativa. E para estimular mais adesões, a Secretaria de Educação e Cultura 

em parceria com a Secretaria da Fazenda, ampliou o incentivo fiscal em 60%. Com o 

aumento, aprovado em dezembro/2003 pela Assembléia Legislativa, através da Lei 

8.967, Art 8º, § 10, as empresas conveniadas recebem o máximo de 80% do valor 

investido em forma de créditos no ICMS. Desde 2001, quando foi criado, o Programa 

conta com 14 faculdades (aprovadas pelo MEC), além do convênio das empresas 

Vivo, Caraíba Metais, Gerdau, Copene/Brasken e Embasa, a partir da ampliação do 
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estímulo para as empresas. No entanto, já ocorreram novas adesões, como por 

exemplo, a empresa AMBEV. 

O que leva a uma defasagem em relação ao grande número de alunos 

carentes da rede pública de ensino. No ano de 2001 foram concedidas 623 bolsas, 

no ano de 2002 foram concedias 242 bolsas e em 2003, 689 estudantes foram 

contemplados com bolsas de estudo para o primeiro semestre.  

Para ser beneficiado a uma bolsa, o estudante precisará comprovar que 

estudou em escola pública da 5ª série ao 3º ano do ensino médio, além de 

conquistar boa colocação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Essa 

condição para participar do projeto, torna-se, em alguns casos, uma desvantagem 

porque o estudante precisa ter base de ensino e conseguir uma colocação que lhe 

dê vantagens em relação ao concorrente, já que as vagas existentes são poucas em 

relação ao universo de estudantes carentes. 

 

 

2.4.1. O Que é o Faz Universitário 

 

É um projeto, criado pelo Governo do Estado da Bahia, através da 

parceria entre as Secretarias da Fazenda e da Secretaria da Educação, que tem 

como objetivo melhorar o nível de escolaridade dos alunos de baixa renda da rede 

pública de ensino do Estado, promovendo o ingresso desses estudantes em cursos 

superiores, através de concessões fiscais. 

O Projeto Faz Universitário é parte integrante do Programa de Educação 

Tributária do Estado da Bahia (PET-BA), autorizado pela Lei nº 7.438, de 18 de 

janeiro de 1999, e visa desenvolver a consciência da população em geral sobre a 
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importância social dos impostos, estimular o acompanhamento da aplicação dos 

recursos públicos e o exercício da cidadania. Este projeto é composto de duas fases: 

Preparando para a Universidade e Cursando a Universidade. 

Para fazer parte do Faz Universitário, basta ter cursado da 5ª série do 

ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio em escola da rede pública da 

Bahia, não possuir curso superior e ter feito o ENEM. Além disso, é necessário ter 

sido aprovado e estar matriculado em uma das Instituições de Ensino Superior (IES) 

particulares que integram o programa. 

Criado a partir do PET o Faz Universitário segue a mesma linha das 

campanhas Sua Nota é um Show, Sua Nota é um Show de Solidariedade e dos 

programas Faz Cultura e Faz Atleta. Ele privilegia os alunos que obtiverem as 

melhores notas no ENEM, se o número de candidatos exceder o de bolsas 

disponíveis. O Projeto envolve as IES e as Empresas Privadas, contribuintes do 

ICMS. As IES participam com um desconto de 25% no custo das Bolsas. As 

Empresas, na qualidade de patrocinadoras, receberão como contrapartida, 

benefícios fiscais além da potencialização do seu marketing social. 

O Governo do Estado, além de contribuir com as empresas que 

participam do Faz Universitário, reduzindo o ICMS, fará com que os alunos das 

escolas públicas despertem o interesse em ingressar nas Universidades ou 

Faculdades, pois à medida que ele dispõe de uma ajuda financeira para fazer um 

pré-vestibular e sabe que tem a mensalidade da sua graduação garantida pelo 

Estado, se aprovado no vestibular, fica estimulado a alcançar novos horizontes. 
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2.4.2. Objetivos do Faz Universitário 

 
a)  Aprofundar os conhecimentos da Educação Básica, adquiridos pelos 

alunos da rede pública de ensino da Bahia, visando ao processo seletivo 

em Instituições de Ensino Superior; 

b)  Subsidiar, mediante Bolsas de Estudo, formação de nível superior para 

alunos egressos da rede pública de ensino do estado da Bahia, que vierem 

a ingressar em IES particulares do Estado; 

c)  Subsidiar, mediante Bolsa Auxílio ou Bolsa Iniciação ao Trabalho, a 

formação de nível superior de alunos, egressos da rede pública de ensino, 

aprovados em processo seletivo em IES públicas no estado da Bahia; 

d)  Estimular a compreensão da função social do imposto; 

e)  Incentivar o exercício da cidadania.   

 

 

2.4.3.  A Estrutura do Projeto 

 

A Fase I – Preparando para a Universidade – Inicialmente entrou em vigor 

em novembro de 2001, e foi dividida em duas etapas: Aula Show e Tele Aula. Visa 

fornecer instrumento de capacitação para consolidar os conhecimentos dos pré-

vestibulandos de escolas públicas, com o propósito de torná-los competitivos para 

concorrer ao vestibular e consiste hoje em dia das seguintes ações: 

I Universidade Para Todos – Atualmente consiste em um curso 

preparatório, com aulas presenciais visando o ingresso em Instituições de 

Ensino Superior, incluindo temas relacionados com a formação da 

cidadania. 
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II  Tele - Aula – Consiste em aulas apresentadas em blocos, produzidas 

em estúdio e veiculadas pela televisão. 

O Pré-vestibular Universidade Para Todos integra o programa Faz 

Universitário, juntamente com o Programa televisivo semanal Aprovado, que tem a 

coordenação de professores especializados em vestibular. 

O público alvo são alunos cursistas que para ingressarem no Programa 

Universidade Para Todos deverá estar cursando o 3º ano do Ensino Médio na rede 

pública do estado da Bahia, ter cursado a 5ª série do Ensino Fundamental ao 2º ano 

do Ensino Médio em escola pública e ser selecionado através das maiores médias 

obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do 1º e 2º anos do 

Ensino Médio. 

Em 2003 participaram do curso pré-vestibular oferecido gratuitamente 

pelo Governo do Estado cerca de 17.350 estudantes em 33 municípios. Em 2004 a 

Universidade Para Todos, que proporcionou a aprovação em vestibular em mais de 

200 estudantes, deve oferecer um número de vagas  maior em relação ao ano de 

2003, ampliando a oportunidade para estudantes que já terminaram o ensino médio 

também. 

As aulas foram ministradas em 2003, por 1.266 professores-monitor 

selecionados preferencialmente entre os alunos graduados das Instituições de 

Ensino Superior Públicas Estaduais mediante edital. Este curso está sendo 

ministrado através das universidades: Universidade Estadual da Bahia; Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia; Universidade Estadual de Feira de Santana;  

Universidade Estadual de Santa Cruz, mediante convênio, sob a coordenação da 

Secretaria de Educação. As aulas são ministradas diariamente, com duração de 04 

(quatro) horas, durante 06 (seis) meses por ano. As presenciais abrangerão o 
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conteúdo programático de dez disciplinas, distribuídas em 25 horas/aulas semanais, 

com duração de 50 minutos cada, totalizando uma carga horária de 555 horas; farão 

parte do conteúdo programático, atividades de orientação vocacional e avaliação do 

conhecimento. Será disponibilizado um conjunto de seis módulos de conteúdo 

preparatório para processo seletivo das Instituições de Ensino Superior por escola 

pública estadual que ministre o Ensino Médio. 

Em 2003 ficou sob a responsabilidade da Fundação de Administração e 

Pesquisa Econômica Social (FAPS), a seleção dos alunos que participaram do 

Universidade para Todos. 

O Governo do estado da Bahia designou sete membros titulares e igual 

número de suplentes para compor o Conselho de Acompanhamento e Avaliação das 

Ações da Fase I – Preparando Para a Universidade. Os participantes desse 

conselho serão: um representante de cada Universidade Estadual, dois da 

Secretaria de Educação do estado da Bahia, dentre os quais será designado o 

presidente, e um representante da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

(SEFAZ-BA), que faz parte da Comissão Gerenciadora do Faz Universitário.        

A Fase II – Tele-Aula – Programa semanal produzido em estúdio de 

gravação a ser veiculado pela televisão visando alcançar o grande público jovem 

baiano formado por estudantes do Ensino Médio. 

Utilizando-se de instrumentos modernos como computadores, imagens de 

arquivos jornalísticos e vinhetas criativas, a informação será veiculada de maneira 

interessante e sedutora, misturando linguagens de tele-jornal, de cursinho pré-

vestibular e talk-show. 

A tele-Aula está prevista para ter a duração de 01 hora, subdividida em 

oito blocos: 
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I Primeiro Bloco – Fique Por Dentro – abertura do programa com matéria 

jornalística de âmbito nacional ou internacional, seguida do comentário de 

algum professor ou especialista convidado. 

II Segundo Bloco – A Dica do Mestre Nº 1 – um professor consagrado faz 

explanação sobre sua matéria. 

III Terceiro Bloco – O Papo Cabeça – uma entrevista no estilo talk–show, 

com personalidade do mundo sócio-político-cultural local ou nacional, 

dando ênfase ao aspecto profissional e a formação da cidadania. 

IV Quarto Bloco – A Dica do Mestre Nº 02 – outro professor expõe o seu 

tema.  

V Quinto Bloco – O Desafio do Saber – constituir-se-á de uma gincana de 

conhecimento nas áreas de Física, Português, Biologia, Química, História, 

Geografia, Conhecimentos Gerais, etc. Para este bloco, serão 

selecionadas duas Escolas Públicas participantes do Projeto Faz 

Universitário – Fase II: Cursando a Universidade. Em cada semestre, 

serão apurados os pontos e a escola vencedora juntamente com os 

alunos representantes das escolas receberão prêmios. 

VI Sexto Bloco – Momento da Cidadania - breve exposição sobre temas 

relacionados à educação tributária. 

VIISétimo Bloco – Dicas Culturais – sugestão de dicas de lazer e 

programação cultural da cidade. 

VIII Oitavo Bloco – canal de comunicação interativo para dirimir 

dúvidas de alunos baianos sobre os temas apresentados. 

A Fase I do Projeto Faz Universitário: Preparando para a Universidade 

será custeada pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. 
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A Fase II do Projeto Faz Universitário: Cursando a Universidade visa, 

através de concessão e patrocínio de bolsa de estudo, à formação acadêmica do 

aluno oriundo de escola pública, aprovado em vestibular e matriculado em 

universidade ou faculdade particular do Estado, e ainda o patrocínio de bolsa auxílio 

para a manutenção do aluno. Esta fase será subsidiada por duas fontes de recursos: 

através do Programa de Educação Tributária serão oferecidas bolsas de estudo, por 

meio de parceria entre Governo do Estado e o setor privado, serão patrocinadas 

bolsas de estudo e bolsas-auxílio. 

 

 

2.4.4. Bolsas de Estudo Vinculadas ao PET-BA.  

 

2.4.4.1.  Quem Pode Participar: 

 

Alunos de Escolas Públicas cadastradas no Projeto, aprovados no 

vestibular e matriculados em universidades ou faculdades particulares na Bahia, 

desde que preencham os requisitos previstos para a concessão. 

 

 

2.4.4.2. Como Participar: 

 

As escolas públicas do Ensino Médio do estado da Bahia preencherão 

Requerimento de Cadastramento a ser entregue à Diretoria Regional de Educação, 

que encaminhará à Superintendência de Gestão Escolar da Secretaria de Educação 
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– Comissão Gerenciadora do Faz Universitário, habilitando-as à capacitação de 

notas/cupons fiscais. 

Os alunos oriundos das escolas classificadas (aprovadas) e matriculados 

em universidades ou faculdades particulares participantes do Projeto, preencherão 

Proposta de Incentivo – Bolsa Vinculada ao PET-BA a ser entregue à 

Superintendência de Gestão Escolar da Secretaria de Educação - Comissão 

Gerenciadora do Faz Universitário, para inscrição no Projeto.   

 

 

2.4.4.3. Distribuição das Bolsas Universitárias: 

 

Serão disponibilizadas 900 (novecentas) bolsas de estudo, a serem 

rateadas entre as escolas classificadas. As bolsas de estudo serão distribuídas entre 

os melhores alunos, considerando o resultado obtido no Exame Nacional do Ensino 

Médio, obedecidos os critérios básicos e reservando até 5% do total das bolsas de 

estudo para os alunos portadores de deficiência física. 

Em 2003, foram disponibilizadas 150 Bolsas-Auxílio. A partir de 2004, 

serão extintas as Bolsas-Auxílio, e, implementada a modalidade de Bolsa Iniciação 

ao Trabalho, que será regulamentada através da legislação específica. O beneficio 

referente à Bolsa Auxílio será devido a partir da data da assinatura do Termo de 

Compromisso e estará vinculado ao calendário letivo. 

As Faculdades e Universidades conveniadas ao Programa Faz 

Universitário, apresentarão as propostas de incentivo dos alunos oriundos da escola 

pública, aprovadas nos processos seletivos para o primeiro semestre de 2004 que 

vão concorrer às novecentas bolsas de estudo do Programa. 
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O Faz Universitário mantém hoje 1.573 alunos com bolsas de estudos ou 

de auxílio em 24 municípios num total de R$ 5,2 milhões investidos. Só no ano 

passado o Governo Estadual ampliou a oferta em 809 bolsas de estudos e 150 

bolsas-auxílio, mesmo sem receber novas adesões por parte de empresas privadas. 

 

 

2.4.4.4. Requisitos Gerais Para Participação do Projeto: 

 

Para obtenção da bolsa de estudo, o aluno deverá atender aos seguintes 

requisitos básicos: 

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado; 

b) Ter cursado desde a 5ª série do Ensino Fundamental até o 3º ano do 

Ensino Médio, exclusivamente, em escolas públicas no estado da Bahia; 

c) Não possuir título de curso de nível superior; 

d) Ter sido submetido à avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio e 

obtido resultado superior a “0” (zero) ou outra modalidade de avaliação 

aplicada pelo Ministério da Educação, que venha substituir o ENEM; 

e) Ter sido aprovado em processo seletivo em Instituições de Ensino 

Superior particulares do estado da Bahia, no semestre correspondente ao 

do pleito da Bolsa de Estudo; 

f) Ter sido aprovado em processo seletivo em Instituições de Ensino 

Superior públicas da Bahia, para Bolsa Auxílio ou Bolsa Iniciação ao 

Trabalho; 

g) Ter efetuado a matrícula na respectiva Instituição de Ensino Superior; 
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h) Não estar matriculado ou cursando outra formação de educação 

superior, enquanto durar o benefício do projeto. 

A Coordenação de Educação Superior da Secretaria de Educação e 

Cultura classificará, por Instituição de Ensino Superior, seguindo a ordem de 

desempenho no ENEM, todos os alunos habilitados, de acordo com os critérios 

acima mencionados. 

A seleção dos alunos bolsistas classificados dar-se-á de acordo com o 

preenchimento das vagas estabelecidas pelas Instituições de Ensino Superior, 

considerando a ordem de desempenho no ENEM. 

Em caso de empate, será considerado o resultado da média aritmética 

das notas constantes dos históricos escolares, referentes ao terceiro ano do Ensino 

Médio. 

A Comissão Gerenciadora publicará em Diário Oficial do Estado, a lista 

final dos alunos selecionados, pelas Instituições de Ensino Superior. Para a Bolsa 

Auxílio, a Comissão Gerenciadora, divulgará uma data limite para entrega dos 

documentos necessários tais como: cópia de identidade, cópia do CPF, comprovante 

de residência e de conta corrente bancária e comprovante de matrícula em 

Universidades públicas do estado da Bahia.  

A concessão do pagamento do benefício da Bolsa-Auxílio estará 

vinculada à apresentação mensal da freqüência do aluno bolsista. 

Os alunos que atenderem aos requisitos exigidos para obtenção de Bolsa 

de Estudo, poderão pleitear o benefício através do preenchimento da proposta de 

incentivo disponível nas Instituições de Ensino Superior, que a ela deverá ser 

anexadas os seguintes documentos: 
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a) Cópia de identidade; 

b) Cópia do CPF; 

c) Cópia autenticada do Boletim Individual de Resultado do ENEM; 

d) Histórico Escolar autenticado desde a 5ª série do Ensino Fundamental 

até o 3º ano do Ensino Médio da rede pública da Bahia; 

e) Comprovante de matrícula em Instituições de Ensino Superior 

particular do estado da Bahia; 

O proponente poderá ser representado por procurador domiciliado no 

estado da Bahia, e devidamente constituído mediante instrumento público. Neste 

caso, deverá juntar ao processo fotocópia do documento de identidade e do CPF do 

mandatário. 

Os cursos universitários que fazem parte do Projeto Faz Universitário 

deverão ter sido avaliados através do “provão” do MEC e obtido os conceitos A, B, 

ou C. Caso não tenha sido avaliado pelo “provão”, que tenha sido autorizado pelo 

MEC há pelo menos 02 anos e ser considerado curso de graduação plena.  

 As Instituições de Ensino Superior tem por obrigação preencher e 

encaminhar à Comissão Gerenciadora do Projeto o Termo de Compromisso com a 

Secretaria da Fazenda e Secretaria de Educação e Cultura que garante a prestação 

do serviço de ensino superior ao aluno beneficiado pelo Projeto tem como número 

de vagas disponibilizados em suas unidades, além da Ficha Cadastral fornecendo 

dados sobre os cursos oferecidos. Em parceria com a Secretaria de Educação e 

Cultura, as Instituições de Ensino Superior deverão implantar em suas unidades a 

Comissão de Acompanhamento dos alunos bolsistas para monitorar o desempenho 

acadêmico. 
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Para que o aluno bolsista mantenha o benefício da Bolsa de Estudo, 

Bolsa Auxílio e Bolsa Iniciação ao Trabalho ficam obrigados a: 

a) Concluir o curso universitário no tempo regulamentar podendo exceder 

em apenas 01 semestre ou 01 ano, além do tempo previsto; 

b) Não trancar, nem abandonar o curso ou semestre, exceto nos casos de 

licença maternidade ou doenças comprovadas por laudo médico; 

c) Não trancar mais de duas disciplinas; 

d) Participar da Rede PET ou de projeto social proposto por sua IES; 

e) Apresentar, ao final de cada semestre, histórico Escolar com a 

aprovação das disciplinas cursadas; 

f) Apresentar, ao final do curso, Histórico Escolar e Atestado de 

Conclusão; 

g) Assinar Termo de Compromisso quando da concessão da Bolsa de 

Estudo, Bolsa Auxílio ou Bolsa-Iniciação ao Trabalho. 

Aos alunos bolsistas que perderem mais de duas disciplinas por semestre 

terão a sua permanência, no Faz Universitário, condicionada a um relatório de 

avaliação efetuado pela Comissão de Acompanhamento do aluno bolsista, em cada 

Instituição de Ensino Superior, e encaminhada à Comissão Gerenciadora para 

posterior decisão. Essa decisão não resultará em ônus adicional, de qualquer 

natureza para o Projeto. 

O descumprimento das responsabilidades atribuídas aos alunos bolsistas 

implicará na perda do benefício da Bolsa Estudo, Bolsa Auxílio ou Bolsa Iniciação ao 

Trabalho. 

O aluno que promover embaraço às avaliações, vistorias, perícias, 

análises e demais levantamentos que sejam necessários à observância das normas 
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que regulamentam o Projeto, ficará impedido de se inscrever para obtenção dos 

benefícios pelo prazo de 02 anos. No caso de uso indevido da logomarca do Faz 

Universitário, o aluno fica impedido de obter durante 01 ano os benefícios do Projeto 

e se for excluído do Projeto por qualquer motivo, fica impedido de pleitear o 

benefício da Bolsa Estudo, Bolsa- Auxílio ou da Bolsa Iniciação ao Trabalho. 

O convênio firmado entre a Secretaria da Fazenda, Secretaria da 

Educação e Cultura e as Instituições de Ensino Superior participantes do Projeto 

incluirão a concessão das Bolsas de Estudo. 

As despesas decorrentes do Faz Universitário – Fase I: Preparando para 

a Universidade: Universidade para Todos e Tele-Aula correrão por conta do Projeto 

12.362.056.1008 – Implementação de Novas Metodologias do Ensino Médio, 

constante da Unidade Orçamentária 3.11.004 da SEC. 

As despesas decorrentes do Projeto Faz Universitário – Fase II: Cursando 

a Universidade, correrão por conta do Projeto 04.123.087.1609 – Programa de 

Educação Tributária, constante da Unidade Orçamentária 3.13.004 da SEFAZ-BA. 

A participação de qualquer aluno e Instituições de Ensino Superior no 

Projeto, implicará em aquiescência no uso de sua imagem em atividades a este 

relacionado, exclusivamente para sua divulgação.  

 

2.4.4.5. Os Requisitos Básicos Para os Cursos Universitários: 

 

a) Ter sido avaliado através do “provão” do MEC e obtido os conceitos A, 

B ou C; 

b) Caso não tenha sido avaliado pelo “provão”, que tenha sido autorizado 

pelo MEC há pelo menos 02 anos; 
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c) Ser considerado curso de graduação plena.  

 

 

2.5. Bolsas de Estudo Vinculadas à Empresa Privada 

 

2.5.1. Quem Pode Participar: 

 

a) Para bolsa de estudo – Alunos provenientes da rede pública de ensino, 

aprovados no vestibular e matriculados em universidades ou faculdades 

particulares na Bahia, desde que preencham os requisitos previstos para 

a concessão do benefício; 

b) Para a bolsa – auxílio – Alunos provenientes da rede pública de ensino, 

aprovados no vestibular e matriculados em universidades públicas na 

Bahia, desde que preencham os requisitos previstos para a concessão do 

benefício. 

 

 

2.5.2. Como Participar: 

 

a) EMPRESAS - A empresa patrocinadora preencherá Ficha Cadastral do 

Patrocinador, manifestando o interesse em patrocinar bolsa de estudo ou 

bolsa-auxílio destinadas a alunos oriundos da rede pública de ensino e 

encaminhará à Comissão Gerenciadora do Faz Universitário.  

b) ALUNOS – Os alunos, oriundos da rede pública de ensino, aprovados 

e matriculados em universidades ou faculdades particulares participantes 
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do Projeto, preencherão Proposta de Incentivo – Bolsa Vinculada à 

Empresa, que estará disponível nas IES, em duas vias e encaminhar à 

comissão Gerenciadora do Programa, para inscrição no Projeto de acordo 

com os critérios estabelecidos; 

c) INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – Universidades ou 

Faculdades que preencheram os requisitos previstos, firmarão com a SEC 

e a SEFAZ-BA as responsabilidades das Instituições de Ensino superior 

que são: enviar à Comissão Gerenciadora lista contendo os nomes dos 

alunos oriundos de Escolas Públicas matriculados por curso; enviar à 

Comissão Gerenciadora ficha cadastral da Inscrição de Ensino Superior 

conveniada. 

 

 

2.5.3. Requisitos Básicos Para os Alunos: 

 

a) Ser brasileiro nato com residência fixa no estado da Bahia; 

b) Ter cursado desde a 5ª série do Ensino Fundamental até o 3º ano do 

Ensino Médio em escola da rede pública de ensino na Bahia; 

c) Ter sido aprovado no vestibular e efetuado a matrícula em 

universidades ou faculdades particulares no estado da Bahia, para bolsas 

de estudo; 

d) Ter sido aprovado no vestibular e efetuado a matrícula em 

universidades públicas no estado da Bahia para bolsas-auxílio; 

e) Não possuir título de curso de nível superior; 

f) Ter sido submetido à avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio.  
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Havendo aprovação de alunos em quantidade superior ao número de 

bolsas existentes, será utilizado, como critérios de desempate, o resultado obtido em 

qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio. 

Permanecendo empate, será considerado o resultado da média aritmética 

das notas constantes do Histórico Escolar referente ao 3º ano do Ensino Médio. 

Os alunos beneficiados pelas bolsas de estudo ficam obrigados a: 

a) Concluir o curso universitário no tempo regulamentar podendo exceder 

em apenas um semestre do tempo previsto; 

b) Não trancar, nem abandonar curso ou semestre; não lograr aprovação 

ou trancar mais de duas disciplinas, exceto nos casos de licença 

maternidade ou doenças comprovadas; 

c) Participar, sempre que solicitado ou necessário, das atividades 

relacionadas à disseminação dos princípios do PET-BA ou do programa 

Educar Para Vencer vinculado à Secretaria de Educação do estado da 

Bahia ou ainda em projeto social proposto por sua universidade ou 

faculdade; 

d) Apresentar, ao final de cada semestre, Histórico Escolar e Atestado de 

Conclusão do curso.  

 

 

2.5.4. Requisitos Básicos Para os Cursos Universitários: 

 

a) Ter obtido os conceitos A, B, ou C através da avaliação do “provão” do 

MEC; 
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b) Em caso de ainda não ter sido avaliado pelo “provão” do MEC, ter 

obtido conceito bom ou muito bom na análise das condições de oferta, 

realizada pela Comissão de Especialista do MEC; 

c) Ter sido autorizado pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação, há 

pelo menos 02 anos e de acordo com a legislação em vigor; 

d) Ser considerado curso de graduação plena.  

 

 

2.5.5. Distribuição das Bolsas de Estudo: 

 

Será utilizada, como metodologia de distribuição das bolsas de estudo, a 

ordem de classificação fornecida pela SEC, obedecendo aos critérios dos requisitos 

básicos e de desempate, limitada ao número de bolsas patrocinadas. 

 

 

2.5.6. Forma de Patrocínio das Bolsas: 

 

a) As empresas privadas que na condição de Patrocinadores, adotarem 

os alunos bolsistas, responsabilizar-se-ão integralmente pelo custo da 

bolsa de estudo ou de bolsa-auxílio e receberão, como contrapartida, 

benefícios fiscais e a potencialização do seu “marketing” social. 

b) A empresa patrocinadora poderá abater do valor do imposto a recolher 

mensalmente, o limite de até 5% (cinco por cento), em cada período ou 

períodos sucessivos, destinando-o ao pagamento da bolsa de estudo ou 

bolsa auxílio universitárias. Este valor não poderá ultrapassar a 80% 
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(oitenta por cento) do valor total de cada projeto patrocinado. Os 20% 

(vinte por cento) restantes deverão provir de recursos próprios da 

empresa patrocinadora, para fazer jus ao abatimento. 

Dessa forma, o Governo do estado da Bahia, além de contribuir com as 

empresas que participam do Faz Universitário, reduzindo a alíquota do ICMS, faz 

com que os alunos das escolas públicas participem de um universo, antes privilégio 

dos alunos de classe média, despertando também o interesse em adquirir um nível 

superior, até então distantes da sua realidade.  

 

 

2.6. Responsabilidades das Escolas e Instituições de Ensino Superior: 

 

a) Caberá às escolas da rede pública de Ensino Médio, classificadas 

através da Diretoria Regional de Educação, fornecer lista dos alunos 

aptos a serem beneficiados com as bolsas de estudo; 

b) A Superintendência de Gestão Escolar da SEC deverá consolidar a (s) 

lista (s) supra (s) citada(s) e encaminhá-las, à Comissão Gerenciadora do 

Faz Universitário. 

A IES preencherá e encaminhará à Comissão Gerenciadora do Programa 

os seguintes documentos: 

a) Termo de Compromisso com a SEFAZ e SEC, garantindo a prestação 

do serviço de ensino superior ao aluno beneficiado pelo Projeto de que 

trata este Regulamento, bem como o número de vagas disponibilizadas 

em sua(s) unidade(s); 

b) Ficha Cadastral fornecendo dados sobre os cursos oferecidos. 
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Cabe a IES fornecer por curso a listagem dos alunos matriculados 

oriundos da rede pública de ensino. 

O desempenho acadêmico dos alunos será monitorado através da 

Comissão de Acompanhamento dos alunos bolsistas, através da parceria da SEC 

com as IES. 

 

 

2.6.1. Como é feita a inscrição dos alunos selecionados 

 

Os alunos integrantes da lista classificatória deverão inscrever-se no 

Projeto através do preenchimento da Proposta de Incentivo – Bolsa vinculada ao 

PET-BA, disponível nas IES conveniadas e entregá-la à Comissão Gerenciadora do 

Faz Universitário. 

À Proposta de Incentivo deverão ser anexados os seguintes documentos: 

a) Cópia do documento de identificação; 

b) Cópia do Cartão de Inscrição do Contribuinte no Cadastro de Pessoa 

Física do Ministério da Fazenda (CPF); 

c) Cópia autenticada do Boletim Individual de Resultado do ENEM; 

d) Histórico Escolar, autenticado, desde a 5ª série do Ensino Fundamental 

até 3º ano do Ensino Médio da rede pública da Bahia; 

e) Comprovante de matrícula em IES particulares do estado da Bahia, 

para obtenção da Bolsa de Estudo; 

f) Comprovante de matrícula em universidades públicas do estado da 

Bahia, para obtenção da Bolsa Auxílio ou Bolsa Iniciação ao Trabalho; 

g) Declaração de não possuir título de curso superior; 
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h) Declaração de não estar matriculado ou cursando outra formação de 

educação superior, enquanto durar o benefício do Projeto.  

O proponente poderá ser representado por procurador, domiciliado no 

estado da Bahia e devidamente constituído, mediante instrumento público. Nesse 

caso, deverá ser anexada ao processo fotocópia do documento de identificação e do 

CPF do mandatário.  

É o Governo contribuindo com a educação dos jovens de classe baixa 

garantindo, assim, um futuro melhor para esses cidadãos. Demonstra-se que os 

impostos pagos são revertidos em benefícios à sociedade e, sobretudo, a 

preocupação governamental com o futuro dos homens que assumirão, um dia, o 

papel do Estado. 

 

 

2.7. Informações do Faz Universitário Publicadas no Diário Oficial do 

Estado da Bahia / SEFAZ NOTÍCIA E SEFAZ INTRANET 

 
Não se faz necessário apenas atribuir funções, mas desenvolvê-las com o 

intuito de concretizá-las, é o que tem feito o Estadual, através da Secretaria da 

Fazenda. Eis o resultado do programa FAZ UNIVERSITÁRIO. A resposta ao desafio 

lançado e, sobretudo, o prazer de ver nos olhos dos estudantes o brilho de 

satisfação pela conquista. É assim o FAZ UNIVERSITÁRIO, uma idéia transformada 

em ação.  

 
 

FAZ UNIVERSITÁRIO VAI BENEFICIAR ESTUDANTES JORNAL SEFAZ/ 
NOTÍCIAS - OUTUBRO/NOVEMBRO - 2001 
Acompanhando o sucesso dos programas Sua Nota é um show, Sua Nota é 
um show de solidariedade, Faz Cultura e Fazatleta, a Sefaz lançou, em 25 
de outubro, no Centro de Convenções, o Faz Universitário, em parceria com 
a fundação Luís Eduardo Magalhães e com a Secretaria da Educação. A 
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nova vertente do Programa de Educação Tributária-PET prevê a distribuição 
de mais de mil bolsas integrais e parciais para alunos da rede pública de 
ensino que passarem no vestibular de instituições particulares. A solenidade 
contou com a participação do ex-senador Antonio Carlos Magalhães; do 
governador do estado César Borges; do Secretário da Fazenda, Albérico 
Mascarenhas, e demais secretários de estado. Para ter acesso a uma bolsa, 
o estudante precisará comprovar que estudou em escola pública da 5ª série 
ao 3º ano do ensino médio, além de conquista boa colocação no Enem. 
Parte das bolsas do Faz Universitário será reservado para alunos de escolas 
que arrecadarem o maior número de notas e cupons fiscais. (Revogado com 
o novo decreto). O programa vai ser realizado em duas fases. A primeira, 
“Preparando para a Universidade”, estará voltada para a consolidação dos 
conhecimentos dos pré-vestibulandos da rede pública através de aulas 
expositivas e pela televisão. É na segunda etapa, “Cursando a 
Universidade”, que os alunos receberão as bolsas de estudo. A distribuição 
dessas bolsas entre os estudantes matriculados nas 512 unidades de ensino 
da rede pública estadual acontecerá de três maneiras: 900 bolsas serão 
pagas através da renúncia fiscal de 50% das empresas inscritas no 
programa. Já o PET arcará com outras 100 bolsas integrais para aqueles 
jovens que conseguirem destaque no Enem. Em uma terceira alternativa, 
haverá a bolsa-auxílio no valor de R$ 180,00, salário estágio do  estadual. 
Estas serão oferecidas pelo estado aos estudantes com os melhores 
desempenhos no Enem. 

 
 

FAZ UNIVERSITÁRIO FORNECERÁ BOLSAS 
O Programa beneficia estudantes carentes com bolsas de estudo para o 
ensino superior. “É um programa para estudantes mais carentes, que tem 
dificuldade para chegar ao ensino de 3º grau, pois sabemos como é difícil 
hoje, nas condições em que vive o país, para uma família sustentar um 
aluno na universidade privada”, ressaltou César Borges; Borges acrescentou 
que, embora o Estado esteja priorizando os ensinos fundamental e médio, 
com o programa Educar para Vencer, o objetivo é chegar ao ensino 
superior, “O Estado dispõe de quatro universidades, que levam 
aproximadamente 4% de tudo o que arrecada e queríamos que elas, além 
de ofertar as atuais 25 mil vagas, pudessem ter alunos que, mesmo vindo 
das camadas mais pobres da população, pudessem ter uma bolsa auxílio, 
para seu ensino”, destacou. (D.O.E. DE 26/10/2001). 

 
 

PROGRAMA BENEFICIA ALUNOS DA REDE PÚBLICA PROGRAMA 
BENEFICIA ALUNOS DA REDE PÚBLICA JORNAL SEFAZ/NOTÍCIA – 
JUNHO/2003 FAZ UNIVERSITÁRIO CONCEDE MAIS 689 BOLSAS 
O Governo do Estado divulgou a lista dos 689 estudantes contemplados 
com bolsas de estudo para o primeiro semestre deste ano pelo Faz 
Universitário. Os alunos beneficiados vão receber bolsas com o valor da 
mensalidade integralmente pago pelo programa, sem que precise 
reembolsar a quantia após a conclusão do curso. Criado em 2001, o 
programa promove o ingresso de estudantes de baixa renda em cursos 
superiores através de concessões fiscais e já beneficiou 623 alunos da rede 
pública de ensino com a distribuição de bolsas.Para participar, o estudante 
deve ter cursado escolas públicas da 5ª série ao 3º ano de ensino médio e 
ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cuja nota funciona 
como critério de classificação. O financiamento das bolsas é resultado de 
uma ação conjunta entre do estado, empresas e instituições particulares de 
ensino superior. 
FAZ UNIVERSITÁRIO RECEBE PROPOSTA ATÉ FEVEREIRO / 2004-
SEFAZ /NET 05/01/2004 
As faculdades / universidades conveniadas ao programa Faz Universitário 
devem apresentar até o próximo dia 6 de fevereiro as propostas de incentivo 
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dos alunos oriundos da escola pública, aprovados nos processos seletivos 
para 2004.1, que vão concorrer às 900 bolsas de estudo do programa. Elas 
devem enviar a proposta de incentivo preenchida, comprovante de 
residência, cópias de identificação (RG), do CPF, do boletim do ENEM e do 
comprovante de matrícula, além da declaração de que o aluno não possui 
nível superior, nem está matriculado ou cursando uma faculdade enquanto 
durar o benefício de cada pretendente. A documentação completa pode ser 
entregue na Avenida Luiz Viana Filho, 600, sala 405, Secretaria da 
Educação (SEC), no antigo prédio do IAPSEB. Após o encerramento do 
prazo de entrega, a comissão gerenciadora do programa vai compatibilizar o 
número de propostas com o número de bolsas oferecidas por cada 
instituição, selecionando os alunos interessados de acordo com o 
desempenho no ENEM e a avaliação do Ministério da Educação para o 
ensino médio. A relação dos aprovados será publicada no diário oficial. Para 
se ter uma idéia do interesse despertado pelo programa, a unidade da 
Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) em Vitória da Conquista recebeu 
215 propostas concorrendo às 50 bolsas oferecidas. Atualmente, o Faz 
Universitário conta com a parceria de 14 instituições particulares de ensino 
superior, onde estão locadas 900 bolsas de estudo. Para cada aluno 
inserido no programa, a faculdade conveniada dá 25% de desconto no valor 
da mensalidade – o restante é dividido entre o Estado e as empresas.  

 
 

FAZ UNIVERSITÁRIO É APRESENTADO AO SECRETÁRIO EXECUTIVO 
DO MEC SEFAZ/NET 02/03/2004 
A secretária da Educação, Anaci Bispo Paim, apresentou ao secretário-
executivo da Educação (MEC) Fernando Haddad, no último dia 19, em 
Brasília, o programa Faz Universitário pioneiro no país a tornar públicas um 
percentual de vagas em faculdades particular e o pré-vestibular 
Universidade para Todos. A secretária destacou que a proposta 
desenvolvida pelo Ministério da Educação (MEC), que vem recebendo a 
aprovação de formadores de opinião, reitores e lideranças de classe, já é 
realizada com sucesso há três anos na Bahia, beneficiando estudantes. 
À semelhança da proposta do MEC, no Faz Universitário, o mecanismo 
também se relaciona com a cobrança de tributos. As instituições 
conveniadas oferecem desconto de 25% no valor da mensalidade, sendo o 
restante bancado pelo Estado e por empresas parceiras, que recebem um 
percentual de isenção fiscal a cada aluno que patrocinam. Desde 2001, 
quando foi criado, o programa conta com 14 faculdades (aprovadas pelo 
MEC), além do convênio das empresas Caraíba Metais, Gerdau, 
Copene/Braaskem e Embasa. “Nosso objetivo inclui o estímulo à cidadania 
e a consciência social do imposto, através do acompanhamento da real 
aplicação dos recursos públicos”, destacou a coordenadora de 
Desenvolvimento do Ensino Superior, Maridalva Guerra. Ela disse que a 
alternativa criada pelo atende a uma demanda crescente por ensino 
superior, já que o federal mantém apenas uma universidade na Bahia e as 
quatro universidades estaduais não suprem toda a necessidade. Para 
estimular as adesões, a Secretaria da Educação (SEC), em parceria com a 
Secretaria da Fazenda (Sefaz), ampliou o incentivo fiscal em 60%. Com o 
aumento, aprovado em dezembro pela Assembléia Legislativa (Lei 8.967, 
Art. 8° § 1°), as empresas conveniadas recebem o máximo de 80% do valor 
investido em forma de crédito no Imposto de Circulação de Mercadoria 
(ICMS). O estímulo já produziu novas adesões, sendo a primeira já efetivada 
com a AMBEV. 

 
UNIVERSIDADE PARA TODOS SEFAZ/NET-02/03/2004 
O mesmo nome que denomina a proposta do MEC está na cabeça de, pelo 
menos, 17.350 estudantes que, em 2003, participaram do curso pré-
vestibular oferecido gratuitamente pelo  da Bahia em 33 municípios. Com 
mais de 200 estudantes já aprovados em vestibular, o Universidade para 
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Todos deve oferecer neste segundo ano um número de vagas 30% maior, 
ampliando a oportunidade para estudantes que já terminaram o ensino 
médio também. As aulas foram ministradas por 1.266 professores 
monitores, que são estudantes das universidades em 32 campi. O pré-
vestibular Universidade para Todos integra o programa Faz Universitário, 
juntamente com o programa televisivo semanal Aprovado que tem a 
coordenação de professores especializados em vestibular. “Nossa 
preocupação vai além da garantia de vagas no ensino superior. Oferecemos 
o preparo específico para a aprovação do nosso aluno no ingresso às 
faculdades”, destacou Maridalva Guerra. Este ano, o curso terá carga 
aumentada para cerca de 650 horas. 
 
 
FAZ UNIVERSITÁRIO FINANCIA 900 NOVOS ALUNOS 
SEFAZ/NET – 10/05/2004 
Mais de 900 alunos de escolas públicas terão condições de permanecer 
numa faculdade particular graças ao programa Faz Universitário,das 
secretarias da Educação (SEC) e da Fazenda (SEFAZ). São 825 alunos 
contemplados com bolsa integral em 18 faculdades particulares neste 
primeiro semestre, aumentando o número de beneficiados para quase 2,5 
mil nos três anos de existência do programa. As demais vagas deste ano 
serão preenchidas no segundo semestre. A lista dos beneficiados foi 
publicada no último dia 5, o Diário Oficial e já está na Internet, nas páginas 
WWW.sefaz.ba.gov.br. Para ser beneficiado com o financiamento, o 
estudante deve passar pelo exame seletivo de uma das instituições de 
ensino superior conveniada ao programa e ter cursado da 5ª série do ensino 
fundamental ao 3º ano do ensino médio em uma escola pública. A seleção 
final é feita de acordo com as notas no Exame Nacional de Ensino Médio 
(ENEM). “O interesse das empresas em participar do programa tem sido 
crescente e já estamos em conversações adiantadas com mais de uma 
dezena delas para que passem a integrar o Faz Universitário”, disse o 
secretário da Fazenda, Albérico Mascarenhas. O programa é uma ação 
conjunta do Estado, universidades conveniadas e empresas. Recentemente, 
a isenção fiscal para as empresas que participam do financiamento das 
bolsas foi ampliada de 50 para 80%. Até agora, já aderiram ao programa as 
empresas Caraíba Metais, Vivo, Braskem, Embasa e Gerdau, além de 14 
instituições de ensino superior. 
MERCADO 
 “Quero aproveitar o mercado que está crescendo na Bahia”, afirmou o 
estudante de Administração e Agrotécnica da FTC, Jarbas Queiroz dos 
Santos. Com o orçamento mensal em torno de R$ 1 mil, os pais, três irmãos 
e Jarbas comemorando o financiamento do Faz Universitário. Em função 
dos estudos, a família está hoje dividida entre a cidade natal, Milagres e 
Jequié, onde Jarbas e um irmão estudam. Para ele o próximo destino pode 
ser Barreiras ou Luís Eduardo Magalhães, municípios com os maiores 
investimentos do agronegócio baiano.  
 
 
UNIVERSIDADE PARA TODOS 
O Faz Universitário integra a política da SEC (Secretaria da Educação e 
Cultura) e da SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado Da Bahia) para 
aumentar os índices de acesso e permanência da educação superior na 
Bahia, aliado ao programa Universidade para Todos, e a expansão da oferta 
nas quatro universidades estaduais (UNEB, UEFS, UESB e UESC). De 
1995 a 2003, o número de matrículas nas universidades do Estado 
aumentou em 120,67% e o número de cursos oferecidos passou de 45 para 
160. Boa parte desses estudantes que ingressaram na universidade 
participou do curso preparatório oferecido gratuitamente pelo Universidade 
para Todos, da SEC. Em 2003, mais de 17 mil alunos em 32 municípios 
participaram do curso, número que deve aumentar em 30% este ano. No 

http://www.sefaz.ba.gov.br/
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primeiro ano do programa, foram aprovados nos vestibulares quase 600 
alunos. Para garantir a ampliação da oferta do ensino superior, o volume de 
recursos repassados pelo do Estado para as universidades em 2003 chegou 
a R$ 305,8 milhões, crescendo mais de 40%, em comparação a 2000. A 
coordenadora de Desenvolvimento da Educação Superior da SEC, 
Maridalva Guerra, explicou que o incentivo acompanhou a capilaridade da 
oferta, orientada para o desenvolvimento regional. Hoje, todas as regiões do 
estado têm acesso à educação superior, através dos 32 municípios em que 
há pelo menos um campus das universidades estaduais. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este estudo tem como objeto o processo de divulgação do projeto Faz 

Universitário, suas vantagens e desvantagens em relação ao ingresso de estudantes 

de baixa renda nas instituições de ensino superior. 

  

 

3.1. Tipo de Pesquisa 

 

Magda (2003, p. 52) apresenta três tipos de pesquisas: a exploratória, a 

descritiva e a pesquisa explicativa. Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

exploratória, fazendo uma análise do projeto Faz Universitário, focando as 

vantagens e desvantagens correspondentes em suas atividades. Será viabilizado 

através de levantamento bibliográfico e de coleta de dados em questionários. 

 Quanto ao Delineamento da Metodologia foi utilizada uma pesquisa 

bibliográfica, desenvolvida com base em Leis, Decretos e Portarias. Com o objetivo 

de difundir o projeto realizado em parceria entre a Secretaria da Fazenda do Estado 

da Bahia e a Secretaria de Educação, juntamente com as Instituições de Ensino 

Superior e as Empresas que aderiram participar do projeto Faz Universitário. 

 

 

3.2. Procedimento 

 

A pesquisa foi realizada através de visitas à Secretaria da Fazenda do 

Estado da Bahia, na Diretoria de Orçamento Público – DIROP , Coordenação de 
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Acompanhamento das Ações Governamentais, com o objetivo de levantamento de 

dados sobre a implementação do Projeto em questão. Para atingir este objetivo foi 

utilizada a técnica da entrevista, porque permite colher uma gama de informações, 

aprofundando os dados fornecidos e realizando correções sobre dados levantados. 

As entrevistas foram realizadas com a equipe que participou, diretamente, da 

elaboração e implementação do Faz Universitário. Foi aplicado um questionário 

aleatório, com público alvo de diferentes níveis de escolaridade e idade com o 

objetivo de obter subsídios para avaliar a divulgação do Projeto.  
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Foi realizado um questionário num universo de 49 (quarenta e nove) 

entrevistados, aplicados de maneira aleatória, com um público alvo de diferentes 

níveis de escolaridade, idade e classe social, durante um período de 15 dias, com o 

objetivo de verificar o grau de difusão do Projeto Faz Universitário, assim como, a 

sua aceitação pela sociedade que será apresentado a seguir. 

 

 

4.1. Resultados do Questionário Aplicado na Pesquisa 

 

A primeira questão está relacionada com o nível de escolaridade (Quadro 

1). Observou-se que 12% dos entrevistados responderam que possuem nível médio, 

enquanto que 55% possuem nível superior e 33%, são pós-graduados. 

QUADRO 1  
Nível de Escolaridade 

Nível Quantidade % 
Médio 06 12 
Superior 27 55 
Pós-Graduação 16 33 
Total 49 100 
Fonte: Questionário (Elaboração própria) 

 
                                               

A segunda e a terceira questão estão relacionadas ao conhecimento do 

programa, (quadros 2 e 3). Do total de entrevistados, 22% responderam que não 

ouviram falar em Educação Tributária, enquanto que 78% responderam que já 

ouviram. Isso mostra que o programa desenvolvido pelo Governo do Estado, apesar 

de ter sido implantado recentemente, já repercute positivamente na sociedade. 
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QUADRO 2 
Ouviu Falar em Educação Tributária 

Respostas Quantidade % 
Não 11 22 
Sim 38 78 
Total 49 100 

Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
 

 No quadro 3, Das 49 pessoas entrevistadas, 02 delas (4%) responderam 

que tomaram conhecimento do assunto Educação Tributária através de revistas; 03 

delas (6%) responderam que foi através de rádio; 11 delas (22,5%) responderam 

que foi através da televisão: 13 delas (27%) responderam que foi através de mais de 

um meio de comunicação (televisão, jornais, revistas e rádio); 06 deles (12%) 

responderam que foi através de outros meios e 11 delas (22,5%) não responderam. 

QUADRO 3 

Conhecimento do Assunto Educação Tributária 

Meio de Comunicação Quantidade % 
Revista 02 4 
Jornal 03 6 
Rádio 03 6 
Televisão 11 22,5 
Mais de um meio de comunicação 13 27 
Outros meios 06 12 
Não Responderam 11 22,5 
Total 49 100 

Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
 

Quanto ao grau de importância (quadro 4), atribuída à aplicação desse 

tema nas escolas, 55% dos entrevistados acharam muito importante; 37% acharam 

importante; 4% acharam um pouco importante e 4% não responderam. De acordo 

com os resultados pode-se verificar que é um assunto que traz interesse para a 

maioria dos entrevistados porque desenvolve nos alunos uma noção de cidadania. 
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QUADRO 4 

Grau de Importância Atribuído à Aplicação do Tema nas Escolas 

Respostas Quantidade % 
Muito importante 27 55 
Importante 18 37 
Um pouco importante 02 4 
Não Responderam 02 4 
Total 49 100 

Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
 

Perguntados quanto à divulgação a cerca dos impostos arrecadados pelo 

Governo (quadro 5), os entrevistados responderam: 86% acham que a divulgação 

dos impostos arrecadados faz com que a população tome consciência da sua 

cidadania, 12% acham que não toma consciência e 2% não responderam. 

QUADRO 5 

A Divulgação a cerca dos Impostos Arrecadados pelo Governo 

Respostas Quantidade % 
Sim 42 86 
Não 6 12 
Não responderam 1 2 
Total 49 100 

Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
 

Desse resultado pode-se concluir que a consciência de cidadania nasce a 

partir do momento que a população compreende que o imposto que paga é revertido 

em benefício próprio. 

Quando informamos que no Estado da Bahia existe o Programa de 

Educação Tributária – Faz Universitário, a opinião sobre esse trabalho desenvolvido 

pelo Governo ficou assim (quadro 6): 16,25% disseram que é excelente; 29% acham 

muito bom, 22,5% acham bom; 10% acham médio; 2% ruim; 16,25% desconhecem 

o assunto e 4% não responderam. Em torno de 45% dos entrevistados consideram o 

PET um programa que alcança o seu objetivo apesar de contemplar poucos 

estudantes quanto ao ingresso nas Universidades.  
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Quadro 6 

Opinião sobre o Programa de Educação Tributária desenvolvido 

pelo Estado da Bahia 

Respostas Quantidade % 
Excelente 8 16,25 
Muito bom 14 29 
Bom 11 22,5 
Médio 5 10 
Ruim 1 2 
Desconhece o assunto 8 16,25 
Não responderam 2 4 
Total 49 100 

Fonte: Questionário (Elaboração própria) 

 
Quando perguntados se saberiam informar o motivo mais relevante da 

aplicação do Faz Universitário, observou-se o seguinte resultado: 59% já sabiam 

informar, enquanto que 41% não sabiam informar sobre o assunto. Isso é resultado 

do trabalho que o Governo do Estado vem realizando em prol de uma sociedade 

com um melhor nível de escolaridade. 

Quadro 7 

 Conhecimento do Motivo mais Relevante da Aplicação do Faz 

Universitário 

Respostas Quantidade % 
Sim 29 59 
Não 20 41 
Total 46 100 

Fonte: Questionário (Elaboração própria) 

          
Quanto ao grau de prioridade atribuído como objetivo principal do 

programa, observou-se o seguinte: 35% atribuíram o incremento do nível de 

ingresso da população de baixa renda nas Universidades como sendo o 1º indicador 

do motivo mais relevante da aplicação do Faz Universitário; 12% atribuíram como 

sendo o exercício da cidadania; 4% atribuíram como sendo mudança de 
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comportamento do consumidor quanto a importância do pedido da Nota Fiscal e 8% 

atribuíram à oferta de Bolsas de Estudo nas Universidades como satisfatória a 

demanda de estudantes de baixa renda. 

No que tange a quantidade de parceiros do Governo do estado da Bahia 

no Projeto Faz Universitário, a atuação deste ficou assim: 16% disseram que o nº de 

parceiros é suficiente; 78% disseram que não é suficiente; 4% não responderam e 

2% anularam. 

Quadro 8 

Opinião sobre o nº de parceiros no Projeto Faz Universitário 

Respostas Quantidade % 
Sim 08 16 
Não 38 78 
Não responderam 02 4 
Nulo 01 2 
Total 49 100 

Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
        

  

4.2. Impressão Geral dos Resultados Levantados na 

Pesquisa 

 

Os resultados da pesquisa realizada através da aplicação do questionário 

trazem evidências de que a Educação Tributária é um tema que está sendo 

divulgado e conhecido pela sociedade. Isso demonstra que, o grau de importância 

atribuído, à aplicação desse tema nas escolas é muito importante e deve ser 

implementado e expandido em todo ensino médio e fundamental. 

Nas cidades, percebe-se uma participação marcante quanto ao uso dos 

meios de comunicação bem como a sua influência nas vidas das pessoas. A 
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televisão, os jornais, revistas e o rádio foram considerados os principais veículos de 

comunicação para a divulgação do tema. 

É válido salientar que quando a política de Governo se baseia no 

planejamento e na transparência de suas ações, ocorre uma divulgação da 

destinação da renda que está sendo retirada da população e colocada à disposição 

dos programas governamentais. Isso pode ser visto no Quadro 5, em que 86% dos 

entrevistados acharam que a divulgação dos impostos arrecadados faz com que a 

população tome consciência, exercendo a sua cidadania. 

Quanto ao outro indicador (Quadro 6), pode-se verificar que quase a 

maioria dos entrevistados, isto é, 47,75% atribuíram conceito entre “Excelente”, 

“Muito Bom” e “Bom” a respeito do Programa de Educação Tributária desenvolvido 

pelo Governo  do estado da Bahia. 

E com relação ao Projeto Faz Universitário, que se trata de uma vertente 

da Educação tributária, 59% dos entrevistados (Quadro 7) já sabem informar o 

motivo mais relevante da sua aplicação. 

Em relação ao último questionamento (Quadro 8), pode-se constatar 

finalmente que o Projeto Faz Universitário levará um incremento do nível de ingresso 

da população de baixa renda nas universidades, a concretização do exercício da 

cidadania e haverá uma mudança no comportamento de consumidor quanto ao 

hábito de pedir a nota fiscal no ato da compra, pois saberá que esse imposto 

arrecadado pelo Governo voltará em forma de benefícios para a sociedade através 

da construção de hospitais, escolas, praças e rodovias públicas.   
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5. CONCLUSÃO E SUGESTÃO 

 

Afirmamos acreditar numa relação de troca entre o Estado e o 

contribuinte. Escolhemos desenvolver nosso trabalho sobre o Faz Universitário por 

achar de fundamental valor os objetivos do Programa de Educação Tributária, 

programa este  que busca conscientizar o contribuinte sobre a importância do tributo 

e a função social do imposto. Logo, o referido programa visa a uma ação de 

cidadania, de solidariedade e representa a preocupação do Estado em contribuir 

para o seu próprio crescimento, através de benefícios concedidos aos jovens que 

representam o Estado do amanhã. Os recursos advindos dos impostos retornam, 

conseqüentemente para todos, e em especial, para as instituições sociais e mais 

diretamente aos alunos das escolas públicas. 

A partir dessa perspectiva, pode-se concluir a necessidade de incluir nos 

currículos das escolas públicas e particulares, a matéria Legislação Tributária, que 

levará o cidadão a entender de fato a razão pela qual contribui com o pagamento 

dos impostos e a para onde é aplicado o dinheiro advindo dos tributos. Qualquer 

projeto, programa ou trabalho, quando se preocupa com o bem estar das pessoas, 

merece, de fato, uma atenção especial, pois demonstra a importância desfrutada 

pelo ser humano no meio social. 

Por esta razão, com louvor, o referido programa foi aplaudido já que tenta 

desenvolver na sociedade o que de fato é muito valoroso: a educação. A cultura, 

como se sabe, é um direito fundamental, não é luxo de privilegiados, mas uma 

necessidade de todos os homens. É a cultura que garante e defende os direitos do 

cidadão. Logo, promover a educação e, conseqüentemente, a auto-estima dos 

alunos da escola pública é um dever do Estado.  
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 É realmente através da cultura que o homem tem condição de ter uma 

vida digna sabendo escolher, decidir e criar o melhor para si. O Programa mostra, 

pois, o interesse do Estado em democratizar a educação, dando oportunidade 

àqueles que não podem estudar, conforme hipótese levantada. 

Analisando o Faz Universitário, destacam-se: 

Vantagens: 

• Benefícios adquiridos pelas empresas participantes do projeto com a redução 

da carga tributária; 

• Benefícios adquiridos pelos estudantes de baixa renda, com o ingresso nas 

Instituições de Ensino superior melhorando assim, o seu nível de 

escolaridade; 

• Benefícios para as Instituições de Ensino Superior quanto à adimplência das 

mensalidades. 

    Desvantagens: 

• Poucas bolsas de estudo para o ingresso nas Instituições de Ensino Superior 

IES em relação ao universo de estudantes carentes; 

• Pouco interesse em promover uma reforma de base nas escolas de ensino 

médio; 

• Poucas empresas participantes do projeto.  

Porém, no decorrer do trabalho, foi verificada a possibilidade da ação 

governamental ter maior alcance em virtude de se acreditar no fato de que todo e 

qualquer cidadão deve ter acesso à Universidade, não uma minoria. E o que fazer 

para que isto aconteça? Colocamos aqui nossa sugestão como forma de se fazer 

perceber o que pode e deve mudar.  



 69

O Faz Universitário está funcionando satisfatoriamente, entretanto, não o 

suficiente; como foi mencionado anteriormente no problema, uma pequena parcela 

de estudantes que obtiveram, êxito é beneficiada, preterindo um grande número da 

população carente que almeja o ingresso na Universidade e não tem recursos 

financeiros para tal. Logo, não deve haver limites conforme determinado na Lei e 

nos Decretos. É sobre este prisma, que o Governo deve agir, não estabelecendo 

número de vagas no Programa. 

É por esta razão, que a reforma nas escolas, faz-se necessária. Escolas 

públicas com ensino de qualidade, buscando não somente informar, mas também 

formar os alunos para que tenham condições de competir com alunos de escola 

privada e cresçam profissionalmente enfrentando o mercado de trabalho, ocupando 

o seu lugar no espaço escolhido, tornando-se um profissional competente e digno. 

Agindo assim, o Governo tornará mais democrático o acesso ao curso universitário, 

onde todo cidadão carente ou não, possa pleitear uma vaga na Universidade em 

igualdade de condição com o seu colega oriundo de escola particular.   
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GLOSSÁRIO 

Para efeito do Projeto faz Universitário são estabelecidas as seguintes definições: 
 
ALUNO CURSISTA: Aluno do 3º ano do Ensino Médio da rede pública estadual. 
 
ALUNO BOLSISTA: Aluno beneficiado pelo Faz Universitário. 
 
BOLSA AUXÍLIO: Incentivo financeiro destinado a auxiliar a manutenção do aluno 
durante o curso de formação superior em unidades públicas no estado da Bahia. 
 
BOLSA DE ESTUDO: Incentivo financeiro destinado a custear mensalidades para 
curso de formação superior em IES do estado da Bahia. 
 
BOLSA INICIAÇÃO AO TRABALHO: Concessão de estágio em órgãos Públicos com 
o objetivo de vincular formação acadêmica à prática profissional. 
 
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS BOLSISTAS: Comissão 
composta por membros das IES parceiras, alunos beneficiários e um representante 
da SEC, que atuará na Fase II: Cursando a Universidade. 
 
COMISSÃO GERENCIADORA DO FAZ UNIVERSITÁRIO: Comissão composta por 
representantes da SEFAZ-BA e da SEC, que atuará na Fase II: Cursando a 
Universidade. 
 
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Conselho composto por 
representantes da SEC, UNEB, UESC,UEFS, UESB E SEFAZ-BA, que atua na Fase 
I: Preparando para a Universidade. 
 
CUPOM FISCAL: Pedaço de cartão ou de papel impresso que dá a seu possuidor 
certo direitos. 
 
CURSANDO A UNIVERSIDADE (Fase II do Faz Universitário): Bolsa de Estudo 
vinculado ao PET-BA que visa subsidiar, mediante bolsas de estudo, a formação 
acadêmica do aluno oriundo da rede pública de ensino do estado da Bahia, 
aprovado em vestibular e matriculado em IES no Estado. 
 
DECRETO LEI: Decreto que o chefe do Poder Executivo expede, com força de lei, 
por estar absorvendo, moralmente, as funções próprias do Legislativo, 
eventualmente expresso. 
 
DECRETO: Determinação escrita, emanada do chefe do Estado ou de outra 
autoridade superior. 
 
ESCOLA PÚBLICA: Unidade escolar com dependência administrativa federal, 
estadual ou municipal, cujo mantenedor seja respectivamente os s Federais, 
Estaduais ou Municipais. 
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FICHA CADASTRAL DA IES: Formulário a ser preenchido pela IES com dados 
sobre os cursos oferecidos. 
 
NOTA FISCAL: Impresso com nome e endereço da firma vendedora e outras 
informações exigidas pelas leis fiscais. Neste documento serão especificadas as 
mercadorias vendidas, com indicação dos preços unitários e globais. É 
obrigatoriamente entregue ao comprador. 
 
PORTARIA: Documento de ato administrativo de qualquer autoridade pública, que 
contém instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, e considerações de 
caráter geral, normas de execução de serviços, nomeação, demissão, punição ou 
qualquer outra determinação de sua competência. 
 
PROFESSOR-MONITOR: Aluno graduado das IES estaduais, selecionado e 
capacitado para ministrar aulas presenciais. 
 
PROPONENTE: Aluno egresso de Escola da rede pública de ensino do estado da 
Bahia. 
 
PROPOSTA DE INCENTIVO (PI): Formulário destinado ao preenchimento pelo 
Proponente para pleitear o benefício, que constará sua identificação, o nome da 
escola que cursou o 3º ano do Ensino Médio, a IES na qual efetivou a matrícula, o 
curso a ser incentivado, a duração do curso, bem como o valor da mensalidade. 
 
REDE PET: Bolsista do Projeto Faz Universitário que atuarão como multiplicadores 
de educação e cidadania em projetos governamentais ou da própria faculdade. 
 
TERMO DE COMPROMISSO: Documento a ser assinado pela IES se 
comprometendo a prestar o serviço nos termos deste Regulamento e pelos alunos 
se comprometendo a cumprir todas as cláusulas descritas neste Regulamento. 
 
TRIBUTO: É toda prestação pecuniária compulsória em moeda corrente ou cujo 
valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei, 
mediante atividade econômica plenamente vinculada. 
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO 

 
 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TÉCNICAS FAZENDÁRIAS 
 
 
 
 
Pós-Graduandos: 
 
 

• CRISTIANE PORTELA POVOAS MACEDO 
 

• JOSÉ FERNANDO DE AGUIAR 
 

• MÁRCIA SOLANGE DE A. DAMASCENO 
 
 
 
 
 
 
 

PESQUISA: FAZ UNIVERSITÁRIO 
 
 
 
 
 
Este questionário, parte integrante do trabalho de monografia dos alunos pós-
graduandos acima identificados, tem como objetivo obter subsídios, informações e 
sugestões para o trabalho acadêmico de fim do curso de Pós-Graduação em 
Técnicas Fazendárias - Monografia. 
 
Desde já agradecemos a sua colaboração em responder as questões que seguem.   
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QUESTIONÁRIO 

 
 

1) Qual o seu nível de escolaridade? 
  
� Médio 
� Superior 
� Pós-Graduado 
� Mestrado 
� Doutorado 
 
2) Você já ouviu falar em Educação Tributária? 
            
� Sim 
� Não 
 
3) Em caso afirmativo através do qual meio de comunicação você tomou 

conhecimento do assunto Educação Tributária? 
            
� Televisão  
� Rádio 
� Jornais 
� Revistas 
� Outros  
 
4)  Qual o grau de importância que você atribui a aplicação desse tema nas 

escolas? 
          
� Importante 
� Muito Importante 
� Um Pouco Importante 
� Não Muito Importante 
� Sem Importância 
 
5)   A divulgação a cerca dos impostos arrecadados pelo Governo faz com que a 

população tome consciência da sua cidadania? 
              
� Sim 
� Não  
   
      6) No caso da Bahia existe o Programa de Educação Tributária – Faz 

Universitário, qual a sua opinião sobre esse trabalho desenvolvido pelo Governo? 
 
                
� Excelente 
� Muito Bom 
� Bom 
� Médio 
� Ruim 
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� Desconheço o assunto 
7) Você saberia informar o motivo mais relevante da aplicação do Faz 

Universitário? 
               
� Sim 
� Não 
 
8) Em caso afirmativo para a questão anterior, indique o grau de prioridade que 

você atribuiria como objetivo principal do programa. 
     Classifique (1º ao 5º) na ordem de sua preferência: 
      
� Incrementa o nível de ingresso da população de baixa renda nas universidades 
� O exercício da cidadania 
� Aumenta a arrecadação do Estado  
� Mudança de comportamento do consumidor quanto a importância do pedido      
    da Nota Fiscal. 
� A oferta de Bolsas de Estudo nas Universidades satisfaz a demanda de 

estudantes de baixa renda. 
 
9) O Faz Universitário conta com a parceria de 6 (seis) empresas e 18 (dezoito) 

universidades com o Governo do Estado, para o ingresso de estudantes de baixa 
renda em Instituições de Ensino Superior. Na sua opinião esse número de parceiros 
é o suficiente para esse público alvo? 

 
� Sim 
� Não 
 
10) Justifique a sua resposta em relação a questão anterior?  
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