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M E TO D O LO G I A



M e t o d o l o g i a
Pesquisa	via	telefone	fixo	e	celular	

ü Obje6vo:	Pesquisa	de	opinião	pública;	
	

ü Período	de	campo:	26	de	Abril	a	01	de	Maio	de	2018;	

ü Universo:	Homens	e	mulheres	de	todo	o	Brasil;	
	

ü Abrangência	geográfica:	Brasil;	

ü Amostra:	2168	entrevistas;	

ü Ques6onário:	Estruturado	com	perguntas	abertas	e	
fechadas;	

ü Coleta	dos	dados:	amostra	aleatória	de	telefones	com	cotas,	
sexo,	idade	e	regiao	do	país	(IBGE,	2010)	



P E R F I L  D A  A M O S T R A



16,8% 

22,4% 

60,7% 

IDADE 

De 18 a 24 De 25 a 34 

Mais de 35 

Base: 2168!
Fonte: Dados demográficos coletados automáticamente pelo sistema PiniOn.  !

47,7% 
52,3% 

GÊNERO 

Masculino 
Feminino 

PERFIL DA AMOSTRA 

41,9% 

14,3% 

27,5% 

8,3% 
8,0% 

REGIÃO 

Sudeste Sul 

Nordeste Centro-Oeste 

Norte 



U N I V E R S I D A D E S  P Ú B L I C A S



Base: 2168!
Fonte:Você conhece alguma Universidade Pública (Federais, Estaduais ou Municipais)?!

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

92,7% 

7,3% 

Sim Não 

Conhece alguma Universidade Pública (Federais, 
Estaduais ou Municipais)? 



UNIVERSIDADES PÚBLICAS (Região) 

90,0% 94,3% 93,2% 95,6% 97,1% 

10,0% 5,7% 6,8% 4,4% 2,9% 

Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste Norte 

Conhece alguma Universidade Pública (Federais, Estaduais ou Municipais)? 

Sim Não 

Base: 2168!
Fonte:Você conhece alguma Universidade Pública (Federais, Estaduais ou Municipais)?!



Base: 2168/ 592!
Fonte:  Você tem ou teve vínculo com alguma Universidade Pública?/ Qual o vínculo que você teve?!

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

Você tem ou teve vínculo com alguma 
Universidade Pública? 68,6% 

10,6% 

6,6% 

4,7% 

3,5% 

3,2% 

2,7% 

Curso/cursei graduação em uma universidade 
pública 

Curso/cursei pós-graduação em uma 
universidade pública 

Participo/participei de atividade de extensão 
universitária 

Fui atendido por serviços da universidade, por 
exemplo, hospitais universitários, bibliotecas, 

museus etc 

Participo/participei de atividade de pesquisa 
em uma universidade pública 

Sou/fui professor ou técnico de uma 
universidade pública 

Sou/fui contratado por universidade pública 
(terceirizado ou via contrato) 

Qual o vínculo que você teve?  
(para quem respondeu sim) 

Sudeste: 58,3% 
Nordeste: 75,9% 
Sul: 64,1% 
Centro-Oeste: 79,6% 
Norte: 73,6% 



Base: 2168 – Total da amostra!
Fonte:  Em qual meio você obtém informações sobre Universidades Públicas?!

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

25% 
23% 

18% 

14% 

5% 

15% 

Redes Sociais Televisão Portais das 
universidades 

Jornais de grande 
circulação 

Blogs e portais 
alternativos 

Outros 

Em qual meio você obtém informações sobre Universidades Públicas? 



F R A S E S



Base: 2168 – Total da amostra!
Fonte: As Universidade Públicas brasileiras (Federais, Estaduais ou Municipais) servem para a formação de cidadãos mais conscientes?/ As Universidade Públicas brasileiras (Federais, Estaduais 
ou Municipais) servem aos interesses do desenvolvimento científico e social do País?/ As Universidade Públicas brasileiras (Federais, Estaduais ou Municipais) servem para os interesses dos 
políticos?/ As Universidade Públicas brasileiras (Federais, Estaduais ou Municipais) servem para a formação de bons profissionais e professores nas diversas áreas do conhecimento humano?!

FRASES 

88,9% 

57,2% 

90,9% 

79,5% 

11,1% 

42,8% 

9,1% 

20,5% 

As Universidade Públicas brasileiras (Federais, Estaduais ou Municipais) 
servem aos interesses do desenvolvimento científico e social do País 

As Universidade Públicas brasileiras (Federais, Estaduais ou Municipais) 
servem para os interesses dos políticos 

As Universidade Públicas brasileiras (Federais, Estaduais ou Municipais) 
servem para a formação de bons profissionais e professores nas diversas 

áreas do conhecimento humano 

As Universidade Públicas brasileiras (Federais, Estaduais ou Municipais) 
servem para a formação de cidadãos mais conscientes 

Concordo Discordo 



FRASES 

68,9% 

61,8% 

83,3% 

90,3% 

31,1% 

38,2% 

16,7% 

9,7% 

As Universidade Públicas brasileiras (Federais, Estaduais ou Municipais) 
servem para a inclusão social dos estudantes de baixa renda 

As Universidade Públicas brasileiras (Federais, Estaduais ou Municipais) 
servem para os interesses dos próprios empregados (professores e 

técnicos) 

A formação universitária e o diploma de educação superior é importante 
por formar cidadãos mais conscientes e críticos 

A formação universitária e o diploma de educação superior é importante 
para formar profissionais qualificados 

Concordo Discordo 

Base: 2168 – Total da amostra!
Fonte: As Universidade Públicas brasileiras (Federais, Estaduais ou Municipais) servem para a inclusão social dos estudantes de baixa renda?/  As Universidade Públicas brasileiras (Federais, 
Estaduais ou Municipais) servem para os interesses dos próprios empregados (professores e técnicos)?/ A formação universitária e o diploma de educação superior é importante por formar 
cidadãos mais conscientes e críticos/ A formação universitária e o diploma de educação superior é importante para formar profissionais qualificados.!



FRASES 

28,1% 

64,7% 

38,4% 

55,5% 

71,9% 

35,3% 

61,6% 

45,5% 

Com a crise econômica atual, o diploma universitário não faz mais 
diferença 

O acesso às Universidades Públicas ampliou com a política de cotas 

O acesso às Universidades Públicas continua restrito aos ricos 

O acesso às Universidades Públicas através do ENEM  é a melhor forma 
de acesso 

Concordo Discordo 

Base: 2168 – Total da amostra!
Fonte: O acesso às Universidades Públicas através do ENEM é a melhor forma de acesso?/ Com a crise econômica atual, o diploma universitário não faz mais diferença/ O acesso às Universidades 
Públicas ampliou com a política de cotas?/ O acesso às Universidades Públicas continua restrito aos ricos?!



FRASES 

90,0% 

86,4% 

30,2% 

81,0% 

10,0% 

13,6% 

69,8% 

19,0% 

O acesso às Universidades Públicas deveria ter ampliação do número de 
vagas 

O acesso às Universidades Públicas é mais difícil do que o acesso às 
universidades/faculdades privadas 

O acesso às Universidades Públicas ficou acessível aos mais pobres e 
baixou a qualidade do ensino 

Se você, seu(ua) filho(a) ou algum membro da família entrar numa 
Universidade Pública isso será motivo de orgulho, pois as universidades/

faculdades públicas são as melhores 

Concordo Discordo 

Base: 2168 – Total da amostra!
Fonte: Se você, seu(ua) filho(a) ou algum membro da família entrar numa Universidade Pública isso será motivo de orgulho, pois as universidades/faculdades públicas são as melhores/ O acesso 
às Universidades Públicas deveria ter ampliação do número de vagas?/ O acesso às Universidades Públicas é mais difícil do que o acesso às universidades/faculdades privadas?/ O acesso às 
Universidades Públicas ficou acessível aos mais pobres e baixou a qualidade do ensino?!



FRASES 

53,6% 

32,1% 

89,5% 

46,4% 

67,9% 

10,5% 

Se você, seu(ua) filho(a) ou algum membro da família entrar numa 
Universidade Pública isso será motivo de preocupação, devido às greves 

e paralizações de aulas 

Se você, seu(ua) filho(a) ou algum membro da família entrar numa 
Universidade Pública isso será motivo de preocupação, com o ambiente 

liberal e politizado 

Se você, seu(ua) filho(a) ou algum membro da família entrar numa 
Universidade Pública isso será motivo de satisfação, pois, ele(a) 
vivenciará novos contextos, valores e conhecerá novas pessoas 

Concordo Discordo 

Base: 2168 – Total da amostra!
Fonte:Se você, seu(ua) filho(a) ou algum membro da família entrar numa Universidade Pública isso será motivo de preocupação, com o ambiente liberal e politizado/ Se você, seu(ua) filho(a) ou 
algum membro da família entrar numa Universidade Pública isso será motivo de satisfação, pois, ele(a) vivenciará novos contextos, valores e conhecerá novas pessoas/ Se você, seu(ua) filho(a) ou 
algum membro da família entrar numa Universidade Pública isso será motivo de preocupação, devido às greves e paralizações de aulas!



FRASES 

51% 

7% 

49% 

30% 

59% 

39% 

20% 

36% 

45% 

27% 

5% 

65% 

8% 

13% 

5% 

3% 

5% 

5% 

7% 

5% 

1% 

2% 

2% 

5% 

3% 

As universidades públicas são fundamentais para o desenvolvimento 
científico e social do Brasil. 

As universidades públicas custam muito ao país e não beneficiam a 
sociedade. 

As universidades públicas são as melhores universidades e deveriam 
continuar ampliando a sua oferta de vagas para acesso de mais 

estudantes. 

As universidades públicas são plurais e permitem que diferentes grupos e 
ideologias se manifestem e dialoguem. 

As universidades públicas devem permanecer gratuitas, laicas e 
garantindo a liberdade de pensamento. 

Concordo totalmente Concordo parcialmente Não concordo Indiferente Não sabe 

Base: 2168 – Total da amostra!
Fonte: O quanto você concorda com a frase: "As universidades públicas são fundamentais para o desenvolvimento científico e social do Brasil.“/ O quanto você concorda com a frase: "As 
universidades públicas custam muito ao país e não beneficiam a sociedade.“/ O quanto você concorda com a frase: "As universidades públicas são as melhores universidades e deveriam continuar 
ampliando a sua oferta de vagas para acesso de mais estudantes.“/ O quanto você concorda com a frase: "As universidades públicas são plurais e permitem que diferentes grupos e ideologias se 
manifestem e dialoguem.“/ O quanto você concorda com a frase: "As universidades públicas devem permanecer gratuitas, laicas e garantindo a liberdade de pensamento."!



FRASES 

O acesso às Universidade Públicas continua 
restrito aos ricos 

 
A região Norte apresentou maior diferença em relação aos a 
região Sudeste do Brasil.  
56,7% dos entrevistados da Região Sudeste discordam da 
afirmação, ao passo que 73,4% dos respondentes da Região 
Norte discordam da afirmação.  
  

Com a crise econômica atual, o diploma 
universitário não faz mais diferença 

 
A percepção sobre a importância do diploma na atual cenário de 
crise econômica apresentou-se diferente para cada classe 
social, sendo a maior distância entre os entrevistados da classe 
A e os de classe DE. 23,8% dos respondentes da classe A 
concordam com a afirmação, ao passo que 42,9% dos de classe 
DE concordam com a afirmação.  

 
 

O acesso às Universidades Públicas ampliou 
com a política de cotas 

 
Aproximadamente 60% dos respondentes residentes nas 
regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste concordam com a 
afirmação. Já os entrevistados residentes nas Regiões 
Norte e Nordeste apresentem percentual de 73% de 
concordância para a mesma afirmação.  

As Universidade Públicas brasileiras 
(Federais, Estaduais ou Municipais) servem 

para os interesses dos próprios empregados 
(professores e técnicos) 

 
76% dos entrevistados entre 18-24 anos concordam com 
a afirmação, enquanto que entre os respondentes com 35 
anos ou mais 57% concordam com a afirmação. 



P E R C E P Ç Ã O  S O B R E  A S  
U N I V E R S I D A D E S  P Ú B L I C A S



PERCEPÇÃO 

32% 

64% 

21% 

14% 

68% 

18% 

9% 

36% 

46% 

8% 

51% 

27% 

43% 

40% 

25% 

Grande mídia (TV, revistas e jornais) 

Estudantes universitários em geral 

Governo Federal (Governo Temer) 

Donos de universidades privadas 

População em geral 

Na sua percepção, quem é contrário, favorável ou indiferente em relação às Universidades 
Públicas? 

Favorável Contrário Neutro/ Indiferente 

Base: 2168 – Total da amostra!
Fonte: Na sua percepção, a Grande mídia (TV, revistas e jornais) é contrário, favorável ou indiferente em relação às Universidades Públicas?/ Na sua percepção, os Estudantes universitários em 
geral são contrário, favorável ou indiferente em relação às Universidades Públicas?/ Na sua percepção, o Governo Federal (Governo Temer) é contrário, favorável ou indiferente em relação às 
Universidades Públicas?/ Na sua percepção, os Donos de universidades privadas são contrário, favorável ou indiferente em relação às Universidades Públicas?/ Na sua percepção, a População 
em geral é contrário, favorável ou indiferente em relação às Universidades Públicas?!



O R Ç A M E N TO  D A S  U N I V E R S I D A D E S  
P Ú B L I C A S



Base: 2168 – Total da amostra!
Fonte:  Você acompanha a realidade orçamentária das universidades públicas?!

ORÇAMENTO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

29,7% 

70,3% 

Sim Não 

Você acompanha a realidade orçamentária 
das universidades públicas? 



ORÇAMENTO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS (Região) 

31,3% 
26,3% 28,1% 27,2% 

38,7% 

68,7% 
73,7% 71,9% 72,8% 

61,3% 

Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste Norte 
Sim Não 

Base: 2168 – Total da amostra!
Fonte:  Você acompanha a realidade orçamentária das universidades públicas?!



Base: 644 – Pessoas que acompanham a realidade orçamentária!
Fonte: Os cortes orçamentários das Universidades Públicas são necessários e as universidades públicas devem cobrar mensalidades/ Os cortes orçamentários das Universidades Públicas vão precarizar a 
educação superior pública, como ocorreu com a educação básica/ Os cortes orçamentários das Universidades Públicas são necessários, pois as universidades públicas precisam aprender a gerir melhor 
os seus recursos.!

ORÇAMENTO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS (Pessoas que acompanham) 

17,2% 

82,3% 

35,1% 

82,8% 

17,7% 

64,9% 

Os cortes orçamentários das Universidades Públicas são necessários e 
as universidades públicas devem cobrar mensalidades 

Os cortes orçamentários das Universidades Públicas vão precarizar a 
educação superior pública, como ocorreu com a educação básica 

Os cortes orçamentários das Universidades Públicas são necessários, 
pois as universidades públicas precisam aprender a gerir melhor os seus 

recursos 

Concordo Discordo 



ORÇAMENTO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS (Pessoas que acompanham) 

71,6% 

19,6% 

43,3% 

28,4% 

80,4% 

56,7% 

Os cortes orçamentários das Universidades Públicas vão reduzir o 
tamanho da Educação Pública e ampliar os ganhos do Ensino Privado 

Os cortes orçamentários das Universidades Públicas são necessários 
porque os salários de professores das universidades públicas são muito 

altos 

O Brasil está em crise, portanto, os cortes são necessários e todos os 
setores da administração pública devem gerir melhor os recursos. 

Concordo Discordo 

Base: 644 – Pessoas que acompanham a realidade orçamentária!
Fonte: Os cortes orçamentários das Universidades Públicas vão reduzir progressivamente o tamanho da Educação Pública e ampliar os ganhos do Ensino Privado./ Os cortes orçamentários das Universidades 
Públicas são necessários porque os salários de professores das universidades públicas são muito altos./ O Brasil está em crise, portanto, os cortes são necessários e todos os setores da administração pública 
devem gerir melhor os recursos..!



ORÇAMENTO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS (Pessoas que acompanham) 

Os cortes orçamentários das Universidades 
Públicas são necessários e as universidades 

públicas devem cobrar mensalidades. 
 
78,2% dos respondentes da região Sul discordam 
que são necessários os cortes orçamentários e que 
as universidades públ icas devem cobrar 
mensalidades, enquanto na região Norte esse 
número aumenta para 88,1%. 
 

Os cortes orçamentários das 
Universidades Públicas são necessários, 
pois as universidades públicas precisam 
aprender a gerir melhor os seus recursos 

 
71,9% das mulheres discordaram, enquanto 
quase metade dos homens (42,7%) dos 
homens concordam. 



I N V E S T I M E N TO  N A S  Á R E A S  
P R I O R I TA R I A S  D O  B R A S I L



Base: 2168 – Total da amostra!
Fonte: Se você tivesse 100 reais e tivesse que investir em cada área prioritária do Brasil: Saúde, Segurança, Educação Superior, Educação Básica, Habitação e Transporte. Como você dividiria:!

INVESTIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS 

R$20,75 

R$16,83 

R$16,07 

R$20,81 

R$12,77 

R$12,77 

Se você tivesse 100 reais e tivesse que investir em cada área 
prioritária do Brasil, como você dividiria? 

Saúde Segurança Educação Superior 

Educação Básica Habitação Transporte 



INVESTIMENTO POR NÍVEIS DE EDUCAÇÃO 

R$14,29 

R$18,16 

R$18,58 R$17,09 

R$17,80 

R$14,07 

Se você tivesse 100 reais e tivesse que investir por nível de 
educação no Brasil, como você dividiria: 

Creche e Educação Infantil Educação Fundamental Ensino Médio 

Ensino Técnico ou Tecnológico: Ensino Superior Ensino em pós-graduação 

Base: 2168 – Total da amostra!
Fonte: Se você tivesse 100 reais e tivesse que investir por nível de educação no Brasil, como você dividiria:!



FRASES 

•  Sobre a inclusão social dos estudantes de baixa renda nas universidades públicas os respondentes da região 
Sudeste (61,5%) não concordam tanto quanto os respondentes das regiões Nordeste (77,4%) e Norte 
(84,4%). 

•  Cerca de 74,3% das pessoas do Sudeste concordam que as universidade públicas servem para a formação 
de cidadãos mais conscientes, e nas regiões Norte e Nordeste, 86,3% e 88,4% concordam respectivamente. 

•  Quando perguntados sobre o quanto concordam que as universidades publicas servem para os interesses 
dos próprios empregados, os respondentes de 18 a 24 anos (75,9%) concordam mais do que as pessoas 
com mais de 35 anos (57,5%). 

•  Enquanto apenas 59,7% dos respondentes das regiões Sul e Sudeste concordam que o acesso às 
universidades públicas ampliaram com a política de cotas, nas regiões Norte e Nordeste, 73,7% e 72,3% 
concordam respectivamente. 

•  Entre os que concordaram que as universidades públicas continuam restritas aos ricos, a maior diferença foi 
entre as regiões Norte com 26,6% e Sudeste com 43,3%. 

•  As pessoas das regiões Centro-Oeste (59,6%) e Nordeste (57,8%) assumiram ter maior  preocupação dos 
que as pessoas da região Sul (47,7%) sobre às greves e paralisações das aulas das universidades públicas. 

•  Os homens (36,4%) concordam mais do que as mulheres (28,1%) de que se um(a) filho(a) ou algum membro 
da família entrar numa universidade pública, isso será motivo de preocupação, devido o ambiente liberal e 
politizado. 



FRASES 

•  Para as pessoas que acompanham a realidade orçamentaria das universidades, 78,2% dos respondentes da 
região Sul discordam que são necessários os cortes orçamentários e que as universidades públicas devem 
cobrar mensalidades, enquanto na região Norte esse número aumenta para 88,1%. 

•  Quando questionados que os cortes orçamentários das universidades públicas são necessários para que 
aprendam a gerir melhor seus recursos, 71,9% das mulheres discordaram, enquanto quase metade dos 
homens (42,7%) dos homens concordam. 


