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A EDUCAÇÃO SUPERIOR EM MINAS GERAIS

apresentação

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais realizou, de 12 a 14 de setembro

de 2005, o Fórum Técnico "A Educação Superior em Minas Gerais: Conjuntura

Atual e Perspectivas', com apoio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior e de diversas outras instituições públicas e da sociedade civil

vinculadas ao tema.

O fórum teve como objetivos discutir a realidade da educação superior, levando em

conta as peculiaridades das instituições públicas e particulares, e elaborar propostas

para a formulação de políticas públicas voltadas para esse segmento de ensino

no Estado.

As exposições e os debates do encontro centraram-se na necessidade de se

oferecer ensino de qualidade para a população; nas dificuldades financeiras e

burocráticas encontradas para atender a essa necessidade: na expansão

desordenada dos cursos particulares: na reforma da educação superior em

andamento no País; e no diagnóstico da educação superior em Minas Gerais.

Esta revista, que contém as exposições feitas durante o fórum, reúne subsídios

valiosos para todas as pessoas e instituições envolvidas com a educação superior

no Estado e que desejam seu aprimoramento.

Aproveitamos a oportunidade para incluir no final da publicação as propostas

aprovadas na sessão plenária final do fórum, assim como sua Comissão de

Representação. encarregada de acompanhar, no âmbito dos Poderes Legislativo

e Executivo, os desdobramentos do evento.
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- A EDUCAÇÃO SUPERIOR EM MINAS GERAIS

No Brasil, apenas 9 % dos jovens entre 18 e

24 anos estão matriculados no ensino superior.

Deputado Doutor Viana
Presidente da Comissão de Educação. Ciência,

Tecnologia e Informática da ALMG

A educação superior demanda discussões de toda a sociedade.

Atualmente, o nosso estado de Minas Gerais possui o maior

número de universidades federais do País. cuja atuação ê

decisiva para o desenvolvimento científico e tecnológico das

regiões onde estão localizadas.

Entre as inúmeras questões que hoje mais preocupam os

setores interessados, no meio acadêmico. nesta Casa e na

sociedade em geral. podemos citar o reduzido número de

matrículas. No Brasil, apenas 9% dos jovens entre 18 e 24

anos estão matriculados no ensino superior.

Devemos também levar em consideração a qualidade do ensino

ministrado, principalmente pelas instituições privadas, que, no

momento. são responsáveis pela grande maioria das vagas

oferecidas no Estado. Das 265 instituições de ensino superior

em Minas Gerais, 242 são particulares. Devemos analisar com

cuidado as muitas mazelas que este fórum trará à tona e discutir

com embasamento para tirarmos boas wndusões.
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- A EDUCAÇAO SUPERIOR EM MINAS GERAIS

Não basta que tenhamos muita oferta de CUÍSOS.
É preciso que essa oferta seja de qualidade e se constitua em efetivo

instrumento de desenvolvimento regional.

.4'..'-'

Deputado Bilac Pinto
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia

e Ensino Superior

As duas universidades estaduais - a Universidade do Estado

de Minas Gerais (Uemg) e a Universidade Estadual de Montes

Claros (Unimontes) - integram o Sistema de Ciência e Tecnologia.

Essas mesmas universidades somadas às instituições de

ensino superior, mantidas por 36 fundações educacionais,

constituem o Sistema Estadual de Educação Superior.

A discussão sobre o ensino superior em Minas é oportuna e

necessária, não só porque está em discussão no Congresso

Nacional uma reforma universitária, mas também porque é

preciso avaliar a qualidade do ensino superior desenvolvido em

nosso estado. O governador tem-se preocupado com a qualidade

dos cursos oferecidos e freqüentemente nos solicita informações

a respeito do desenvolvimento do ensino superior em Minas.

Temos tido o cuidado de estreitar nossas relações com o

Conselho Estadual de Educação, a fim de que possamos agir

conjuntamente para preservar e, até mesmo, induzir níveis de

qualidade à altura das demandas do povo mineiro.
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A EDUCACÃO SUPERIOR EM MINAS GERAIS

Não basta que tenhamos muita oferta de cursos. É preciso

que essa oferta seja de qualidade e se constitua em efetivo

instrumento de desenvolvimento regional.

A Uemg continua sendo um desafio. e o governo estadual

está atento a ele. Recentemente, foram liberados recursos

orçamentários para a elaboração de estudos preliminares e

projetos básicos visando à construção do campus Belo Horizonte

em um terreno de aproximadamente 100 mil m 2 , no Bairro

Cidade Nova, transferido à Uemg por ação direta do governo.

A Escola de Design da Uemg será transferida, até o final do

ano, para um novo prédio. localizado na Av. Antônio Carlos.

atendendo à reivindicação de professores e alunos.

manifestada desde o início deste governo. A situação das

fundações agregadas está sendo definida na Proposta de

Emenda à Constituição n2 66. que estamos acompanhando

com todo o cuidado.

Entendemos que o ensino superior( ... ) tem um papel

importantíssima para fazer de ÍVlinas um Estado melhor para se viver.

Temos apoiado a expansão regional da Unimontes. dando

força ao seu dinamismo de participar efetivamente do

desenvolvimento regional. Estão sendo transferidos para a

Uemg e a Unimontes, pela Fapemig, recursos, denominados

endogovernarnetais. com o objetivo de fortalecer sua infra-

estrutura de pesquisa e pós-graduação. Somando-se as

transferências efetuadas em 2003 e 2004 aos recursos que

serão transferidos ainda em 2005. chegaremos a um total de

R$ 1,5 milhão para cada uma durante os três primeiros anos

de governo.

Sabemos que é preciso fazer muito mais. E isso será feito.

Entendemos que o ensino superior, ao lado de muitas ações

que o governo vem desenvolvendo, tem um papel

importantíssimo para fazer de Minas um Estado melhor para

se viver. Temos a responsabilidade de fazer com que o ensino

em Minas Gerais seja feito, acima de tudo. de uma forma

meritória. Esse é o papel do Governo Aécio Neves.
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A EDUCACAO SUPERIOR EM MINAS GERAIS

Podemos afirmar que a educação superior tem uma importância

estratégica para o desenvolvimento de qualquer nação por sua

contribuição à formação ética e cultural necessária à derflocracia (...).

Deputado Ricardo Duarte
Autor do requerimento que deu origem ao fórum

Ao propormos a realização deste fórum técnico sobre a

educação superior em Minas Gerais, reconhecemos o momento

de redefinição e intenso debate pelo qual passa a universidade

brasileira.

Podemos afirmar que a educação superior tem uma importância

estratégica para o desenvolvimento de qualquer nação por sua

contribuição à formação ética e cultural necessária à

democracia, além do seu papel na formação profissional e nas

atividades de pesquisa científica e tecnológica que garantem

a inserção no seleto círculo de competitividade globalizada.

Conhecemos os muitos problemas que o Brasil enfrenta em

relação ao ensino superior, especialmente o desafio de construir

um sistema capaz de equilibrar qualidade de educação.

compromisso social e ampliação do acesso a todos os

segmentos sociais.

Sabemos que o setor privado viveu um crescimento espetacular

no ensino superior, detendo hoje cerca de 71% das matrículas

nos cursos de graduação contra os 29% do setor público.

10



A EDUCAÇAO SUPERIOR EM MINAS GERAIS

Essa hegemonia do setor privado deu-se especialmente nos

anos 1990, década em que as instituições federais de ensino

superior sofreram as profundas conseqüências das polfficas

neoliberais adotadas para a educação, que resultaram em

redução de recursos materiais e humanos. sem falar dos

prejuízos à autonomia universitária que, apesar de definida

constitucionalmente, continua engessada na burocracia de

orçamentos controlados fora das instituições académicas.

Na proposta de anteprojeto de reforma da educação superior

que está sendo discutida pela sociedade - aberta a debates

como este -, o MEC reconhece que a tensão entre o Estado e

a autonomia da universidade é um dos centros da discussão.

A autonomia universitária deve ser assegurada a todas as

instituições públicas e privadas em suas várias dimensões:

didático-científica. administrativa, financeira e patrimonial.

Por outro lado. a proposta de reforma expõe a necessidade de

a autonomia se relacionar com um sistema de avaliação

nacional que permita aferir o cumprimento da missão

acadêmica e social de cada instituição, além de ser um

paràmetro para o financiamento público ou sua autorização de

funcionamento como instituição privada nos termos da lei.

Dessa forma, dois grandes desafios se impõem a esta proposta

de reforma da educação superior que estamos discutindo: a

garantia de uma educação superior de qualidade para todos e

o estabelecimento de procedimentos regulatõrios, tais como a

avaliação e o credenciamento de cursos.

Gostaria de abrir aqui um parêntese para mencionar que temos

nos pautado pelo esforço em garantir que as regras do Sistema

Federal de Educação sejam válidas em Minas para a abertura

de novos cursos e para a avaliação da qualidade do ensino

ministrado, especialmente em relação aos cursos da área da

saúde. como Medicina, Odontologia e Psicologia.

Com esse espírito, aprovamos a Emenda à Constituição

n9 70, em julho de 2004, o que significou importante passo no

sentido de garantir que os critérios estabelecidos pelo Ministério

de Educação - MEC - e pelo parecer do Conselho Nacional

de Saúde sejam exigidos na abertura. funcionamento e

avaliação desses cursos.
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A EDUCAÇAO SUPERIOR EM MINAS GERAIS

Com isso, a formação na área da saúde no Estado ganhou

uma legislação adequada ao renovado desafio de formar bons

profissionais, capazes de dominar o amplo e crescente

conhecimento médico e de buscar uma atualização

permanente, ao lado de uma sólida formação humanística, para

alcançar o objetivo de atender a sociedade na manutenção e

recuperação da saúde.

Outra importante prioridade apontada pelo anteprojeto do MEC

é a inclusão e democratização do acesso à universidade, com

expansão de vagas, especialmente nas universidades públicas,

aliada a políticas inclusivas, tais como o aumento de oferta de

cursos noturnos e a promoção de políticas afirmativas para

ingresso de estudantes originários das escolas públicas. afro-

descendentes e indígenas, respeitando-se a autonomia da

instituição e as diferentes realidades regionais.

Gostaríamos de reafirmar aqui nossa compreensão de que a

verdadeira política inclusiva continua sendo a recuperação da

qualidade da educação básica e, por isso, consideramos que

a adoção do Fundeb é um importante passo em busca dessa

recuperação.

Outra importante prioridade apontada pelo anteprojeto

do MEC é a inclusão e democratização do acesso à universidade, com

expansão de vagas,( ... ) aliada a políticas inclusivas ( ... ).

Também é necessário destacar a importância de programas

adotados pelo MEC, como o Universidade para Todos - Pltuni -.

que pretende facilitar o acesso de estudantes carentes ao ensino

superior com base em uma pré-seleção, realizada a partir do

ensino médio, e na concessão de bolsas integrais e parciais.

combinando critérios baseados em mérito e renda familiar.

Hoje. a adesão ao Prouni poderá ajudar a modificar a difícil

realidade do ensino superior no Brasil, pois o País figura entre

as nações da América Latina com uma das mais baixas taxas

de acesso ao ensino superior.
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A EDUCAÇÃO SUPERIOR EM MINAS GERAIS

Desejo, por isso, apontar também a importância do ensino

superior para Minas Gerais, e aqui quero defender com ênfase

a necessidade de o governo do Estado investir na consolidação

de suas duas universidades - Uemg e Unimontes -, além de

dotar o Conselho Estadual de Educação de recursos materiais

e humanos, a fim de desempenhar adequadamente suas

funções de avaliação e regulação em relação ao Sistema

Estadual de Educação Superior.

Um sistema de educação superior legítimo
significa muito para alcançarmos a solução dos problemas que desafiam o

desenvolvimento  social e econômico do nosso estado ( ... ).

Gostaria de registrar que. em meu mandato, tenho me

empenhado no sentido de estruturar a Uemg como uma

universidade pública, gratuita e de qualidade para todos os

mineiros, implantada adequadamente nas diversas regiões do

Estado e consolidada como um fator importante no nosso

desenvolvimento, pois queremos uma universidade que seja

um centro de excelência no ensino e na pesquisa.

Infelizmente, a construção da Uemg tem enfrentado vários

obstáculos que ainda não foram superados e ameaçam seu

futuro, pois convive com a falta de recursos financeiros.

insistentemente pleiteados por seu corpo dirigente, alunos,

professores. deputados e por toda a sociedade.

Enquanto isso, Minas assiste ao crescimento desordenado e

sem critérios do ensino superior privado, que transforma a

formação superior em um verdadeiro mercado de diplomas.

Um sistema de educação superior legítimo significa muito para

alcançarmos a solução dos problemas que desafiam o

desenvolvimento social e económico do nosso estado, a fim

de produzir conhecimento e gerar inovações tecnologicas, além

de ser referência para a qualificação dos outros níveis de

ensino, pois é a universidade que forma os professores que

ensinarão as crianças e os jovens.
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A EDUCAÇAO SUPERIOR EM MINAS GERAIS

O sonho de uma universidade estadual pública, gratuita e de

qualidade guiou os constituintes mineiros de 1988 e 1989. quando

criaram a Uemg. Hoje. anos depois. a Uemg convive com os

mesmos nós críticos que herdou de sua fundação e que deveriam

ter sido resolvidos por ação do governo do Estado. As nove

fundações privadas do interior do Estado. sediadas nas cidades

de Campanha, Carangola, Diamantina, Divinópolis. Itulutaba,

Lavras, Passos, Patos de Minas e Varginha, que optaram pela

integração à universidade, tiveram sua escolha desrespeitada na

medida em que, até hoje. não foram absorvidas pelo Estado, como

previa a legislação. Permanecem como fundações de direito

privado e cobram mensalidade dos alunos. Também verificamos

um decréscimo sucessivo dos recursos orçamentários para a

Uemg. com conseqüente sucateamento das unidades (campi)
de Belo Horizonte, a parte pública e gratuita da universidade, que,

sem recursos mínimos para garantir um funcionamento adequado

e à altura da reconhecida excelência dessas unidades em suas

áreas específicas, convivem com a escassez crônica de recursos.

a falta de equipamentos. a desvalorização dos servidores e a

precariedade de suas instaiações. ( ... )

Com a realização deste fórum técnico, esperamos refletir sobre

o papel das universidades públicas e privadas em nosso estado,

á luz do debate sobre a reforma universitária que ocorre

em todo o Pais. Queremos que o fórum discuta a reforma

universitária e a educação em Minas Gerais, especialmente a

situação da Uemg e da Unimontes. e a necessidade de termos.

em nosso estado, mecanismos capazes de garantir uma

educação de qualidade e para todos. Essa discussão não podia

ficar restrita ao governo e à comunidade acadêmica, por isso

incluímos os diversos segmentos sociais aqui representados,

que juntos devem pensar o papel das instituições, de maneira

a criar mudanças baseadas na democracia e na autonomia

plena, gerando compromissos com a qualidade e a ampliação

do direito ao acesso e à permanência na universidade.

Queremos estruturar a Uemg e a Unimontes como escolas

públicas de qualidade, melhorando o nível do ensino superior

em Minas. Para isso. precisamos construir os mecanismos

adequados e agir com rigor na regulamentação e avaliação

dos cursos superiores, em colaboração com o MEC e demais

órgãos federais.
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A EDUCACAO SUPERIOR EM MINAS GERAiS

Tenho grande preocupação com a comercialização
de certos setores do ensino superior no Brasil, que é vergonhosa.

Professor Aluísio Pimenta
Assessor Especial do Governador Aécio Neves

Em todo o mundo, a educação pôs-secundária é constituída

por uma parte tecnológica, com duração de dois anos, seguida

da faculdade ou universidade. Deixo claro que não estou

criticando, mas este fórum deveria chamar-se fórum de

discussão política e técnica do ensino superior. O ensino

também é política. Evidentemente, não estou falando sobre

política partidária.

Tenho grande preocupação com a comercialização de certos

setores do ensino superior no Brasil, que é vergonhosa.

Conforme Anisio Teixeira, educação não é matéria de lucro.

Não era. No Brasil de hoje, é matéria de lucro. Há faculdades

cobrando R$ 3.600 por mês. um valor que pouquíssimos

brasileiros recebem como salário. Não sou contra a abertura

de faculdades particulares, ao contrário, já escrevi artigos em

sua defesa. Mas tudo indica que as boas faculdades, as que

oferecem ensino de boa qualidade e cobram um preço razoável.

embora elevado, serão mortas pelo comércio. Não adianta fazer

reformas no ensino superior enquanto não houver fiscalização

sobre setores que estão se enriquecendo inescrupulosa mente

em um pais onde as pessoas passam por grandes dificuldades

para estudar.
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A EDUCAÇÃO SUPERIOR EM MINAS GERAIS -

Há escolas que chegam ao cúmulo de alugar bibliotecas.

Assim que a comissão de fiscalização se retira, levam-nas

de volta. O mesmo ocorre com computadores. Isso evidencia

a comercialização vergonhosa de um amplo setor da

educação, que tem representantes no Senado, na Câmara

e nas assembléias. São os criadores de faculdades. Hoje.

em vez de irem dos grandes centros para o interior dos

estados. as faculdades estão sendo criadas nos grandes

centros. Em Belo Horizonte, por exemplo, estão sendo criadas

muitas faculdades e universidades.

Aproveito a oportunidade, com todo o respeito ao Conselho

Estadual de Educação. para pedir que ele venha a público

explicar por que está aprovando tantas universidades públicas

e privadas. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, as

faculdades privadas e federais são da área do Conselho

Há escolas que chegam ao cúmulo de alugar bibliotecas.
Assim que a comissão de fiscalização se retira, levam-nas de volta.

Nacional de Educação, e as estaduais e municipais só podem

ser aprovadas se já houver conclusão da educação infantil e

dos ensinos fundamental e médio.

As faculdades de bom nível estão falindo, há universidades

devendo milhões. Precisamos nos abrir para essa questão, que

é política. O atual secretário de Cultura conhece a política de

Minas. Educação é política. mas não pode ser política partidária.

E é o que está acontecendo.

Outro dia. ouvi de um grupo de estudantes que se está criando

no Brasil um termo semelhante ao mensalão: o mensalidadão,

para as mensalidades altíssimas. Disse-lhes que o assunto

deveria vir a público. Ouvi dizer que há rapazes e moças até

se prostituindo para pagar os preços das universidades. Espero

que o povo brasileiro e o povo mineiro, homens e mulheres - as

mulheres ocupando posições importantes no setor—, lutem por

isso. O Conselho Estadual de Educação deve vir a público para

dizer quantos campi privados já criou e com que autoridade

criou uma universidade particular em Belo Horizonte.
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Professor Jacques Schwartzman
Secretário Adjunto de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Segundo o censo feito pelo Inep em 2003, há 371 mil
alunos matriculados em cursos de graduação no Estado.

Inicialmente. gostaria de fazer uma observação: esta

exposição não é um pronunciamento oficial da Secretaria.

contém opiniões pessoais e não representa.

necessariamente, a visão do governo do Estado sobre

essas questões.

Falarei um pouco sobre a situação do ensino superior em

Minas Gerais, por meio da apresentação de alguns dados.

Segundo o censo feito pelo Inep em 2003. há 371 mil

alunos matriculados em cursos de graduação no Estado.

Há 3.9 milhões de alunos no Pais. dos quais um percentual

de apenas 9% a 10% corresponde. aproximadamente. á

população universitária dos Estados em que estão as

universidades. Como no Brasil. houve grande crescimento

das matriculas na década de 1990 em Minas Gerais. Entre
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1992 e 2003, as matrículas em cursos de graduação

cresceram duas vezes e meia no País. Em Minas Gerais,

esse número cresceu duas vezes e meia mais uma fração,

praticamente na mesma proporção. Depois, houve

crescimento de maneira muito semelhante.

No Brasil, os alunos representam 2.3% da população, isto

é, 2.3% dos brasileiros estão matriculadas em cursos de

nível superior. Em Minas Gerais, esse valor é um pouco

mais baixo, correspondendo a

2,07%. A distribuição das

matrículas por dependência	 No 13r
administrativa é a que se segue:

em Minas Gerais, temos uma	a lu no
proporção maior de matrículas	 2privadas que no Brasil - 77.2 1/6	 1
contra 70,7%. As escolas públicas	 -

da populaça
estaduais - Uemg. Unimontes.

Fundação João Pinheiro e	dos brasi
Utramig - detêm 4.2% das

matriculas, e as federais, 18,6%.	matricu lad
No Brasil. as universidades

públicas estaduais detêm 14.6%	 de níve
das matriculas, e as federais,

4,7%. Tal situação é bastante	Em F\/1Ifl
peculiar em Minas Gerais.

Temos, no Estado, o maior	esse valor é
número de universidades

federais do Brasil. contando 12	baixo, com
instuições, o que explica o maior	 2Cnúmero de alunos matriculados	 1
em nível federal que estadual em

Minas. São 18,6% matriculados em universidades federais

contra 14,5% em universidades estaduais. Nas escolas

públicas, a situação é inversa. Em média, no Brasil, temos

14.6% e. em Minas Gerais, apenas 4,29/6.

Claro está que, quando falamos em sistema estadual no

Brasil, precisamos fazer uma análise que não incorpore

as universidades estaduais paulistas, que apresentam

diferenças muito grandes em todas as estatísticas. Não

fizemos isso, e gostaria de deixar um lembrete para

olharmos sempre a situação das instituições paulistas -

Unesp. Unicamp e USP. Outra observação interessante é

o custo por aluno em Minas Gerais. de acordo com a

independência administrativa. Evidentemente, a idéia de

custo por aluno é um conceito difícil e sujeito a muitas

críticas, porque apresenta problemas tanto no numerador

quanto no denominador. Não estamos, necessariamente,

falando das mesmas coisas. Quando falamos em

universidades federais, referimo-nos a instituições que têm

mais de 80% dos professores em

•	 tempo integral, com dedicação

S1 , OS	exclusiva, que têm hospitais.

pesquisas e inativos na tolha.
apresentam	Ê problemático. No numerador,

0/	 dispomos apenas os alunos de
O	 graduação. mas, nesse caso,

sto e, 2,3%
temos que dispor também os

-
alunos de pós-graduação, que

'os estão	representam um número signi-

ficativo, além dos alunos do

em cursos	ensino médio. Sabemos que

custo por aluno é um indicador

perior.	sofrível, mas pode gerar alguma

informação interessante, espe-Gerais,	cialmente se os dados forem

muito discrepantes. E. no nos-

1 pouco mais	so caso, isso acontece. As

universidades federais em Mi-
ondendo a	nas Gerais gastam, por ano.

0/	 R$ 21.5 mil com cada aluno, e
O	as estaduais. R$ 4.5 mil. No

Brasil, é muito diferente: as

federais gastam 18%, e as estaduais, 12%.

Os dados mostram que, em relação aos demais Estados

da Federação. Minas Gerais é o que menos gasta com

suas universidades estaduais. A estatística, também

fornecida pelo Inep, é antiga, mas creio que a situação

não se tenha modificado muito.

No País, 58.4% dos alunos estão matriculados em cursos

noturnos e, em Minas Gerais. 58.7%. Basicamente, os
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alunos se concentram no ensino privado. A proporção aí	Lavras formam um quarteto que detém 70,2% das

é maior. Em termos de distribuição de áreas de	matrículas de pós-graduação. Destaque-se que. em Minas

conhecimento. é interessante verificar se Minas Gerais

tem estrutura parecida com a do restante do Brasil.

No nosso estado, as áreas de ciências sociais e negócios

de direito têm 37.4% das matriculas na graduação, e a

área de educação. 23,2%, totalizando 60.6%. No Brasil,

o total é um pouco mais alto: 63,29/6. Isso porque. em Minas,

a proporção de cursos nas áreas de saúde e engenharia é

maior. A diferença, no entanto, é pequena. Também

podemos dizer que a estrutura das áreas é bem parecida.

Em termos de distribuição geográfica, observando as dez

Gerais, apenas quatro instituições detêm 70.2% do total

de pós-graduandos. e todas as quatro são federais.

Relativamente aos cursos de mestrado. predominam as

engenharias, as ciências agrárias, sociais e humanas, e,

em relação aos de doutorado, as ciências agrárias e as

engenharias. Por vocação natural, as engenharias têm

mais mestrados profissionalizantes, porque essa é uma

exigência do mercado de trabalho: já o doutorado é mais

ligado à área acadêmica.

Feita essa rápida apresentação, vamos discutir um pouco

regiões de planejamento em nosso estado, há grande	a situação geral do ensino superior em Minas Gerais e ver

concentração de alunos por área de planejamento. A área	quais são os caminhos que podem ser traçados para ele.

central, que inclui Belo Horizonte, tem 43,3% das	Em primeiro lugar. vamos falar sobre vagas ociosas. A

(...) não se espera um grande cresCirflento da demanda por

cursos superiores, porque o que vamos notar é um declínio no número

de jovens, tendência que já observamos para o ensino fundamental.

matriculas. Somando-se a ela o Sul, o Triângulo e a Zona

da Mata, teremos quase 80% das matrículas do Estado,

sobrando apenas 20% para as demais regiões. Nas áreas

mais pobres - Jequitinhonha e Norte de Minas, em que

se concentram 13.8% da população -, o percentual de

matrículas é de apenas 4,8%. Aliás, isso caracteriza uma

política de ensino superior, como veremos adiante.

Minas Gerais tem um parque relativamente grande de pós-

graduação, alimentado pelas universidades federais.

Seguindo o Rio Grande do Sul. Minas é o quarto Estado

em número de doutorandos e o terceiro em número de

mestrandos, ficando atrás de São Paulo e Rio de Janeiro.

A concentração nesses Estados é grande. A UFMG - que

tem 36,3% dos pós-graduandos -. Viçosa. Uberlândia e

relação entre o número de ingressantes e de vagas é de

76%, o que significa que temos 24% de vagas ociosas.

Esse número é relativamente baixo se compararmos os

dados estaduais com os dados referentes ao Pais, em

que temos 42% de vagas ociosas. Ou seja. no âmbito

estadual, percebe-se um nível de aproveitamento melhor.

A esse número de 24%, devemos acrescentar a evasão.

Há pessoas que não chegam a entrar no ensino superior

e há aquelas que entram, mas abandonam o curso. Não

temos em mãos os dados sobre a evasão, mas sabemos

que os números não ficam em menos de 25% nas

universidades públicas: nas universidades particulares,

devido a questões financeiras, o número daqueles que

entram e não chegam a completar seus cursos,

certamente, deve ser maior.
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Outra observação interessante é que a população jovem	médio -, os alunos que estão ingressando agora são

está em declínio absoluto. Dados do Cedeplar. da UFMG,	alunos com maiores dificuldades financeiras. Se não

demonstram que, em 2010, a população com idade entre

15 e 17 anos terá 50 mil pessoas a menos do que em

2005. Ou seja. a tendência é haver um envelhecimento

da população, devido à queda da taxa de fecundidade

ocorrida há alguns anos - e esse declínio vem-se

refletindo agora. nas cortes mais novas. Assim, não se

espera um grande crescimento da demanda por cursos

superiores, porque o que vamos notar é um declínio no

número de jovens, tendência que já observamos para o

ensino fundamental.

estavam lã, se estão atrasados ou repetindo, é claro que

não são iguais aos alunos que fizeram o curso médio em

uma escola particular. Evidentemente, essas pessoas têm

dificuldades para entrar em programas de graduação

acadêmicos, strictu sensu, etc.. e muitas vezes não

demandam ou não têm interesse nesse segmento,

preferindo seguir outros cursos, como os técnicos.

Dado importante também é a relação entre vagas e

concluintes: temos 177 mil vagas no ensino superior e

226 mil alunos concluindo o terceiro ano do ensino médio.

Devemos ressaltar ainda que a taxa de escolarização -	o que dá uma relação de 77%. que é bastante alta. embora

ou seja, o número de pessoas matriculadas no ensino	não tanto quanto em outros Estados - em São Paulo, por

médio—, em relação àfaixa etária de l5al7 anos. éde	exemplo, o número de vagas já é superior ao de

91.1%. Isso significa que temos lugar nas escolas de	concluintes do ensino médio, e essa é a tendência.

( ... ) temos 177M 11  vagas no ensino superior

e 226 rflhI alunos concluindo o terceiro ano do ensino médio, o que dá

uma relação de 77%, que é bastante alta ( ... ).

ensino médio para 91,1% das pessoas na faixa etária

correspondente, de 15 a 17 anos. Evidentemente, nem

todas as pessoas estão nessa faixa de idade: há várias

pessoas mais velhas, várias atrasadas, etc. No

entanto, à medida que os fluxos forem corrigidos e que

a evasão e a repetência forem diminuindo, teremos

lugar para mais pessoas sem custos adicionais

significativos, assim como aconteceu no ensino

fundamental. Isso é algo que ainda temos pouco, mas

é a tendência.

Outro aspecto a ser destacado é que. mesmo com o

crescimento do ensino médio. que ocorreu em Minas

Gerais como em todo o Brasil - temos. atualmente. 70%

a 80% da população relevante matriculada no ensino

Não me parece que teremos um problema dramático de

falta de vagas no ensino superior nos próximos anos nem

que as políticas devam ser conduzidas para aumentar

excessivamente o número de vagas, como ocorreu na

década de 1990. Quais são as alternativas possíveis, em

termos de política de ensino superior? Podemos aumentar

as vagas em instituições públicas. Isso é possível em

relação à política do Estado. Evidentemente, o Estado

não pode aumentara número de vagas em universidades

federais, mas pode fazê-lo em instituições públicas. É

preciso saber se essas vagas estão sendo aumentadas

por razões distributivas, para colocar mais alunos carentes

nas instituições, ou porque existem certos cursos e

programas que são estratégicos para o Estado. É preciso

reIler se esse aumento de vagas é estratégico em relação
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a áreas que não estão sendo cobertas pelo setor privado	Outra tese sempre discutida é se estamos preocupados
e federal. ou se é um programa distributivo para aumentar	com a qualidade do ensino e com o aprendizado, e se
o acesso de pessoas com menos renda ao nível superior,

o que não deixa de ser uma política meritória.

Temos que frear a idéia da baixa qualidade do ensino

privado. Essa tese é um pouco simplificada, pois caberia

ao setor público aumentar o rigor à introdução de novos

cursos e melhorar o sistema de informações ao público

por meio das avaliações de condições de ensino, feitas

anteriormente pelo Provão e agora pelo lnad. O governo

deveria ser mais rigoroso nos processos de autorização

e aumentar a informação ao público, mostrando a

qualidade dos cursos de maneira comparativa.

É preciso rever se as licenciaturas ainda permanecem

como um problema importante ou não. Houve um

crescimento muito grande dos cursos de licenciatura. Há

uma instituição universitária em Minas Gerais que oferece

quase 200 cursos em vá-, las cidades do Estado. È preciso

rever se a necessidade de professores de matemática.

química, física, biologia e outras matérias ainda existe na

mesma proporção, e se não devemos fazer alguma coisa

para frear esse crescimento ou orientar as instituições a

caminhar em outras direções. Existe uma lei estadual que

facilita a abertura de instituições novas, sem autorização do

Conselho Universitário, desde que essas instituições sejam

ligadas à formação de professores para o ensino médio.

o governo deveria ser mais

rigoroso nos processos de autorização

e aumentar a informação ao

público, mostrando aqualidade

dos cursos de maneira comparativa

não deveríamos investir mais no ensino fundamental e

médio em detrimento do ensino superior. Evidentemente,

é melhor fazer os dois que um só. Não é bom ter que

escolher. mas escolhas são necessárias. Temos que

pensar em outras formas de ensino pós-médio que não

seja a graduação tradicional: cursos de tecnólogos. cursos

seqüenciais, cursos de graduação de curta duração e

outros, que poderiam acrescer nosso sistema de

ensino superior e representam uma experiência

vitoriosa em muitos países. Diz-se que os Estados

Unidos têm 80% de atendimento aos jovens na faixa

relevante: pelo menos metade desse número deve

corresponder a cursos pós-médios, técnicos e outros.

e não à graduação tradicional. Assim também acontece

em vários países europeus.

Em relação à pós-graduação, Minas Gerais ainda tem um

número pequeno de doutores por habitante. Em Minas

Gerais. são 3.3 doutores por 100 mil habitantes; no Brasil,

são 4,7. e na Coréia, 12. Parece que ainda há poucos

doutores, apesar do grande crescimento da pós-

graduação nos últimos anos.

No sistema estadual, há um problema de aferição de

qualidade da pós-graduação. Há dois sistemas de

avaliação. O sistema Capes abrange as universidades

federais e privadas, e a avaliação realizada pelo Conselho

Estadual de Educação acontece nas universidades sob

sua responsabilidade - 36 instituições.

Há problemas que devem ser analisados. Por um lado, a

Capes não financia programas que não tenham sido

avaliados e. por outro, a Fapemig não oferece bolsas para

alunos que não sejam de instituições aprovadas pela

Capes. Muitas instituições, principalmente as privadas,

podem recusar os diplomas dos alunos aprovados nessas

instituições para concursos de acesso á carreira de

professor e promoção, ou podem considerar uma

pontuação mais baixa nas provas de titulos se eles forem

do sistema estadual. Esse é um problema.
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As pessoas que podem se utilizar da pós-graduação, Temos que pensar em outras
por sua vez, não sabem precisamente quais os critérios

de avaliação da Capes e do Conselho Estadual de	formas de ensino pós-Educação, o que pode acarretar conflitos, pois alguns

cursos são muito bons ou ruins, dependendo da

agência avaliadora.

Fizemos uma proposta ao Conselho Estadual para que a

pós-graduação das universidades estaduais passe para

o sistema nacional da Capes, adotando uma forma similar

de trabalho. No País, a Capes faz avaliação dos cursos

de doutorado e mestrado, submetendo-a ao Conselho

Nacional de Educação. que é o responsável pela

aprovação final. A Capes, com mais de 30 anos de

experiência, tem credibilidade e idoneidade. O Conselho

Estadual entende que não deve fazer essa análise, uma

vez que a Capes é o órgão adequado para isso. A proposta

ainda está em estudo, mas considero que esse também

é um problema importante.

Por sermos da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a

pesquisa nas instituições de ensino superior é o mais

importante para nós. Temos uma situação semelhante à

da pós-graduação. Os recursos destinados à pesquisa

estão concentrados em poucas instituições: UFMG. UFU

e Viçosa, conforme dados da Fapemig e do CNPq dos

últimos três ou quatro anos. Se a pós-graduação está

concentrada nessas instituições, evidentemente esses são

os lugares em que ocorrem pesquisas. É natural que as

coisas caminhem nessa direção. A captação de recursos

pelos órgãos estaduais é relativamente baixa. exatamente

porque a capacidade de concorrência das universidades

federais é muito grande.

A maior parte dos recursos empregados. tanto pelo CNPq

quanto pela Fapemig. concentra-se em duas modalidades:

as bolsas para alunos de pós-graduação, mestrado e

doutorado e o atendimento à demanda universal, cujos

projetos são aprovados de acordo com o critério da

qualidade. Da mesma forma, as bolsas são entregues e

repassadas para instituições que apresentam pontuação

elevada nos conceitos da Capes.

médio que não seja a graduação

tradicional: CUÍSO5 de tecnólogos,

cursos seqüenciais, cursos de

graduação de curta duração e outros,

que poderiam acrescer nosso

sistema de ensino superior e

representam uma experiência

vitoriosa em muitos países.

É um sistema de mérito, ou seja, os recursos são

concedidos de acordo com o mérito, com a qualidade

dos projetos de pesquisa ou das instituições que têm pós-

graduação. Assim, evidentemente, as instituições

estaduais, que ainda estão incipientes na área de

pesquisa, e as instituições privadas terão mais

dificuldades para captar recursos que as federais. Uma

das políticas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior é superar um pouco essa tendência à

concentração, fazendo reverter, em parte, o processo,

pelo menos no que se refere á Fapemig.

Há uma iniciativa originada no governo anterior: a

introdução de projetos induzidos na Fapemig, cuja idéia

é, por meio dos programas da secretaria e da orientação

do Conicit. escolher algumas áreas estratégicas para o

desenvolvimento do Estado de Minas Gerais por meio
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de editais específicos, buscando resolver o problema dos

gargalos tecnológicos.

Atualmente, há cerca de dez programas - com.

aproximadamente. R$ 1 milhão para cada um deles - que

procuram atender a problemas específicos de Minas

Gerais. Esse é o foco principal, e não tanto a qualidade.

Evidentemente, projetos sem qualidade não serão

aprovados. A ênfase maior não é para a qualidade, mas

para o atendimento de áreas estratégicas.

A outra iniciativa diz respeito aos chamados projetos

endogoverna mentais, que têm basicamente duas

melhoria de seus salários. No inicio deste ano, foi assinado

pelo governador Aécio Neves um projeto de lei que

concede bolsas para pesquisadores estaduais, desde que

esses estejam engajados em algum projeto de pesquisa

financiado por órgão oficial e pertençam ao sistema

estadual. Quer dizer, os pesquisadores devem ser

funcionários do sistema estadual. A Fapemig já distribuiu

cerca de 100 bolsas nessa primeira leva.

Além disso, o Estado tem-se preocupado em buscar

medidas efetivas para melhorar os recursos da

Fapemig. Em 2003. a despesa executada pela fundação

foi de R$ 28.5 milhões; em 2004, R$ 38 milhões:

Os recursos destinados à pesquisa estão

concentrados em poucas instituições: UFMG, UFU e Viçosa, conforme

dados da Fapemig e do CNPq dos últimos três ou quatro anos. Se a

pós-graduação está concentrada nessas instituições, evidentemente

esses são os lugares em que ocorrem pesquisas.

finalidades: primeiro, recuperar a capacidade de pesquisa,

por meio do equipamento das instituições de pesquisa do

Estado. incluídas as duas universidades, assim como o

cetec, o IGA, a Epamig, etc.; segundo, ajudar essas

universidades a implantar seus cursos de pôs-graduação

strictu sensu. Nesse sentido, já foram aportados recursos,

nos últimos três anos, da ordem de R$ 1.5 milhão para

cada instituição.

e em 2005, R$ 55 milhões. O governo está muito

preocupado em aumentar os recursos da Fapemig com

o objetivo de atingir porcentagens desejáveis, mas

ainda não alcançáveis. Isso tornará possível a

realização de alguns projetos, como o de melhoria da

infra-estrutura das instituições por meio dessa

fundação, que o faz de forma cuidadosa, por intermédio

de seu instituto de pares.

Outra ação interessante do Estado é a bolsa para

pesquisador estadual. A idéia é tentar segurar em Minas

aqueles pesquisadores mais capacitados, por meio da

Eram essas as minhas considerações. Novamente,

recomendo a consulta aos dados estatísticos e a leitura

do material distribuído.
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Deputado Paulo Delgado
Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados

( ... ) uma característica muito positiva do projeto é o fato de ele ter

sido precedido de vários debates,
que envolveram diversas entidades da sociedade brasileira.

A proposta de lei em questão é mais ampla que a reforma

universitária. A idéia é fazer uma reforma do ensino

superior precedida da atualização da legislação do Fundo

de Financiamento da Educação Fundamental. agora com

a ampliação para o Fundeb. que já está sendo discutida

na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos

Deputados. Queremos expandi-ia deforma a incluir  faixa

etária de até três anos. Assim, o Fundeb será um sistema

nacional de educação que abrange da creche até a escola

básica, aumentando progressivamente os recursos para

a educação básica nos próximos dez anos.

Trata-se de um projeto relativamente curto. que contém

67 artigos. Do ponto de vista da Comissão de Educação
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da Câmara, uma característica muito positiva do projeto	direção à mercantilização de tudo. Precisamos detê-la,

é o fato de ele ter sido precedido de vários debates, que	mas essa não é uma tarefa só da universidade. É uma

envolveram diversas entidades da sociedade brasileira.	tarefa de toda a sociedade.

Isso quer dizer que a proposta não foi encaminhada de

forma autoritária ou vertical. Houve versões preliminares

à que está sendo discutida pela área técnica do governo.

na Casa Civil. Do debate participam também outros

ministérios.

Essa proposta resume cinco importantes características

da luta e das reivindicações de estudantes. técnicos

administrativos, professores e movimentos sociais dos

últimos 40 anos. A primeira delas é o fato de explicitar

claramente que a educação tem de ter uma função. O

anteprojeto procura nos alertar sobre a possibilidade de

ocorrer a mercantilização do ensino, caso o marco

regulatório não seja rígido. O debate dessa questão já

ultrapassou as fronteiras nacionais. Trata-se de um dos

principais temas da agenda da Organização Mundial de

Comércio - OMC.

Lamentavelmente, tenta-se, há quatro ou cinco anos,

introduzir, na agenda da OMC, a educação como

mercadoria, submetida às regras do comércio

internacional. Na OMC, há debates relativos à chamada

cultura subjetiva, considerando sabores, cheiros e até o

folclore como mercadorias. Muitos dos perfumes que

A segunda característica é seu caráter democrático. A

reforma passará pela Câmara e pelo Senado e está sendo

debatida hoje na Assembléia Legislativa. Isso é muito positivo.

Uma terceira característica: a universidade brasileira é

desafiada a liderar um projeto de nação ou dele participar.

Precisamos pensar o tipo de Brasil que consolidaremos,

a fim de que ele se torne um país competitivo, em que o

conceito de cidadania universitária tenha vinculação com

o projeto de desenvolvimento nacional. Não basta ter um

diploma. Não podemos ampliar a frustração dos diplomados

que não conseguem emprego. A universidade não é uma

instituição do mundo da ficção, mas do mundo real.

Quarta característica: com a reforma, cria-se um marco

regulatório para o setor privado, definindo qualidade e criando

expectativas positivas quanto ao papel regulador do Estado.

A quinta característica é: ela se compromete claramente

com a gratuidade do ensino superior público. Essa idéia

geral, sempre presente na sociedade brasileira. nasceu

de um postulado - a indissociabilidade entre ensino,

pesquisa e extensão - que foi construído na segunda

A idéia de projeto de nação deve incluir adiversif icação institucional da

educação superior no Brasil, criando possibilidades de expansão para o

setor público, mas não cri mina liza ndo a expansão do setor privado ( ... ).

encantam homens e mulheres em todo o mundo originam-	metade do século XX, na universidade brasileira, e que tem

se de plantas brasileiras, mas o Brasil não tem capacidade	origem nos pressupostos da Reforma de Córdoba de 1918.
de controlar suas fronteiras para impedir a evasão.

Também é mercadoria o sabor de alguns produtos, como

o vinho e a cerveja. Há inclusive controle sobre determinados

tipos de uva e cevada. Portanto, há uma marcha em

Os quatro grandes pressupostos da Reforma Universitária

de Córdoba estão em vigor até hoje: autonomia universitária,

gestão democrática, gratuidade do ensino superior e
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compromisso social. Hoje existem outros debates

internacionais. Em Bolonha. há alguns anos. houve

uma ampla discussão sobre a universidade e sua

relação com a alta tecnologia, com o conhecimento,

com o ensino a distância e com a sua própria

internacionalização.

no governo Juscelino Kubitschek: ele permitiu ao Brasil.

40 anos depois, ter o maior número de montadoras da

indústria automobilística mundial no País, mas não

criou condições. do ponto de vista da competitividade

nacional, para que a FNM continuasse sendo uma

empresa nacional de motores.

Fazer com que os queentraraM na universidade permaneçam

nela e saiam qualificados é um desafio maior que criar condições

para quem está fora entrar. Quem está lá merece sair com qualidade.

Quanto à disputa das universidades estrangeiras por se

instalarem no Brasil, não sei até que ponto o Pais seria

objeto tão forte de cobiça de universidades estrangeiras.

Em algumas áreas. pode ser. A Constituição brasileira

define a possibilidade de parceria com universidades de

outros países e de convênios com base em recursos

estrangeiros. A qualificação dos nossos professores na

pós-graduação deve-se muito, por exemplo, ao

recebimento de mestres e doutores brasileiros. que

completam seu conhecimento na Europa. Estados Unidos,

Japão, e Ásia. Nossas universidades recebem

estrangeiros também. Não considero tão temerária a

possibilidade de que esses convênios existam. Isso

precisa ser regulamentado. É possível que, em alguns

setores de excelência. sejam feitas parcerias com o capital

estrangeiro.

A idéia de projeto de nação deve incluir a diversificação

institucional da educação superior no Brasil, criando

possibilidades de expansão para o setor público, mas não

criminalizando a expansão do setor privado; pelo contrário,

regulamentando-a, porque. se o Estado abandonou a

educação nos anos 1980 e 1990, não podemos dizer que

tenha sido negativa a ocupação feita pelo setor privado.

Podemos fazer uma analogia com a criação do Grupo

Executivo da Indústria Automobilística, nos anos 1950,

Quer dizer, ao expandir o mercado e a tecnologia

automobilística brasileira. não conseguimos manter a

indústria nacional. Entretanto, a Força Aérea Brasileira

criou, em associação com empresas estrangeiras, um

parque industrial nacional que permitiu ao Brasil ser

hoje um dos quatro países do mundo com indústria

aeroespacial. Fabricamos aviões e competimos. Só

oito países produzem aviões competitivos do ponto de

vista comercial, e um deles é o Brasil, porque permitiu

a associação com a iniciativa privada, sob a direção

do Estado.

É preciso que tenhamos confiança na capacidade do

Estado. Para ter essa confiança. a realidade hoje exige a

explicitação desse nível de ensino. O ensino superior deve

objetivar elevar o nível da cultura geral e da informação

para o nosso povo, estimular a investigação científica em

qualquer domínio, habilitar o exercício de atividade que

requer preparo técnico e científico superior e vincular-se

às grandes correntes de pensamento do mundo moderno.

Sem alta tecnologia e sem conhecimento sofisticado, não

há necessidade de criar universidades. Não devemos criar

a ilusão universitária nas pessoas. Os cursos técnicos de

alta qualificação são tão revolucionários quanto uma

universidade de alta qualidade e sofisticação. Essa é uma

característica de um pais das dimensões do nosso.
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Hoje o ensino superior brasileiro apresenta um grave

desnível de abrangência, que o governo está procurando

resolver. Sou presidente da Comissão de Educação, na

qual estão representados todos os partidos da Câmara.

Na comissão, há o razoável entendimento de que esse

desnível de abrangência deve ser resolvido entre o setor

público e o setor privado e de que o problema do acesso

ao ensino público é hoje. talvez, em algumas áreas, menos

grave que o da permanência.

Fazer com que os que entraram na universidade

permaneçam nela e saiam qualificados é um desafio maior

que criar condições para quem está fora entrar. Quem

está lá merece sair com qualidade. A frustração de sair

sem qualidade é maior que a de não entrar. E o governo

tem responsabilidade nisso. Não me refiro a este governo

especificamente, é uma história do Brasil. Como Estado,

se permitimos que uma criança, um jovem ou um adulto

se matricule, temos que levar até o fim sua qualificação.

A reforma do ensino superior prevê a criação de

universidades, centros universitários e faculdades. Na

verdade, é a regulamentação do que já existe: a

universidade, com suas características e estrutura

multidisciplinar: o centro universitário, com a estrutura

pluridisciplinar e autonomia limitada: e a faculdade,

instituição de ensino superior, que não gozará de

autonomia. A idéia é associar isso aos sistemas estaduais

de educação.

Os pnncipios gerais são a valorização da universidade

pública; o combate à ilusão do diploma, que é o conceito

de mercantilização; a busca da qualidade de ensino; a

democratização do acesso: e a implantação de gestão

democrática eficiente.

Universalização: o País é muito grande, e precisamos

também levar a universidade ao estudante além de trazê-lo

para a universidade. Assim reduziremos o número de kombis

e vans que transportam estudantes que passam mais tempo

viajando para estudar que dentro da sala de aula.

Descentralização. democrazação e controle social por meio

o ProUnÍ deu certo porque, em

vez de o Estado brasileiro punir
os que não pagam impostos,

fez uma proposta fiscal e

tributária ao setor privado:

as dívidas que as empresas

tinham com o Estado seriam

transformadas em vagas.
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de avaliação, esse é o grande mérito dos anos 90: a

universidade tem que ser avaliada. Integralidade: temos que

oferecer maior qualificação em centros de excelência.

O Brasil precisa avançar no que diz respeito à idéia de

que alguns setores podem ter excelência, mas que

aqueles que não a possuem não têm qualidade inferior, e

sim qualidade diferente. Assim não criaremos a ilusão

de que todos têm que ter o mesmo grau de excelência

em todos os lugares. É preciso definir um sentido de

credenciamento e descredenciarnento. A reforma fala em

plano de desenvolvimento institucional, sistema federal

de educação superior. fórum nacional de educação

superior, uma inovação que permitirá a avaliação e o

controle permanente da qualidade.

O processo de eleição direta e a democratização

aparecem como regras no estatuto. Não gosto da idéia

de autonomia no sentido de que devemos fazer eleição

direta dentro da universidade. A universidade com

autonomia define como elegerá o seu reitor. Acho que se

deve entregar uma lista tríplice ao presidente da Repú-

blica, que então escolherá o reitor. Não é necessaria-

mente regra o fato de o mecanismo da eleição direta ser

mais democrático que o de uma universidade de alta

especialização científica.

Não faz sentido uma competição eleitoral. Como disse

Norberto Bobbio, tudo é política, mas a política não é tudo.

Pode-se escolher um reitor por qualificação. As

universidades precisam desenvolver plenamente sua

autonomia. Se quiserem autonomia plena, precisam

enfrentar o Regime Jurídico Único. A universidade tem

que ter poder para demitir professor que faz mestrado e

doutorado no exterior e não quer dar aulas e para punir

professor que não quer dar aula para muitos alunos.

Há universidades na Itália com 400 alunos. Por que o

Brasil não suporta uma sala com mais de 40 alunos? Com

essa alta tecnologia de televisão, som e microfone. não

há sentido em não haver universidade de massa no Brasil.

Elas existem. com grande qualificação, na Itália. França

Nossos problemas são de

inclusão econômica,

de renda, não de confronto

com a realidade mais profunda

do nosso povo.
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e Estados Unidos. São temas que a autonomia precisa	tinham com o Estado seriam transformadas em vagas. A

discutir, mas a regra não pode vir de cima para baixo.	criatividade do ProUni consiste em ampliar a possibilidade

de legalização de setores em confronto com a lei e ajudar

A idéia dos recursos protegidos é um grande avanço em	a sociedade brasileira a aumentar a inclusão social. Em

que se definem a vinculação e a subvinculação para as

universidades federais. A idéia de manter políticas de

inclusão social é um avanço, mas devem ser fixadas

nacionalmente. A realidade de cada região do Pais é que

as definirá, porque, antes da lei, algumas universidades

á o faziam e bem. A lei pode atrapalhar se determinar

que será um caminho de mão única. Cada um faz como

quiser ou como entender que se produz a inclusão social.

sem importar regras das enfastiadas sociedades

democráticas americana e européia.

O Brasil não precisa copiar as regras de ação afirmativa

da Europa e dos Estados Unidos, porque não deve ter

complexo de culpa em relação aos processos de inclusão

social. Nossos problemas são de inclusão econômica, de

renda, não de confronto com a realidade mais profunda do

vez de entrar na universidade para punir alguém que não

cumpria uma regra. o Estado chegou à universidade, ao

centro universitário, à faculdade, propondo uma forma de

integração, e não uma forma de exclusão pela punição.

Esse é  papel de um Estado educador, que não tem medo

do seu poder e não precisa aparecer como um deus

furioso do Velho Testamento, metendo a espada na mão

de todo gestor.

Por isso a reforma precisa levar em conta que o modelo

de gestão para o setor público não deve ser imposto ao

setor privado. Ao fazer isso, invade-se a competência de

gestão de um setor sustentado por investimentos e

garantido pela Constituição brasileira desde a década de

1930. Não se deve criar uma guerra. Precisamos entender

o setor privado como um setor a ser regulamentado.

( ... ) a reforma precisa levar em conta que o modelo de gestão
para o setor público não deve ser imposto ao setor privado.

nosso povo. Essa é a característica mais elevada da	fiscalizado e avaliado periodicamente. Se deixarmos o

cultura brasileira. Nossas áreas de igualdade na cultura	setor privado entrar na área da saúde, não podemos

são mais amplas que as de desigualdade. Na economia	desqualificá-lo ou criminalizá-lo, mas sim fiscalizá-lo,

e na renda familiar, é uma das mais escandalosas e	garantindo e cobrando eficiência.

injustas sociedades do mundo. Mas, na área cultural, não

há país mais rico, que tenha um padrão de harmonia

cultural maior que o nosso. O que não deixa o Brasil

explodir são essas áreas de abrangência cultural. Temos

que enxergar isso como valor.

O ProUni deu certo porque. em vez de o Estado brasileiro

punir os que não pagam impostos. fez uma proposta fiscal

e tributária ao setor privado: as dividas que as empresas

Tudo precisa ser radicalmente democrático. do contrário

não funciona. A reforma está no bom caminho. Uma de

suas características mais interessantes é a decisão de

realizar, periodicamente, uma conferência nacional de

educação superior. As idéias do controle social, do

controle de qualidade e da democratização são

componentes fortes desse projeto. Por isso vejo todas as

possibilidades de ele ter sucesso.
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Professor Carlos Roberto Jamil Cury
Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação de Educação da P(JC Minas

A educação superior é bern público e cumpre função social por meio

das atividades de ensino, pesquisaeextensao.

A educação superior é bem público e cumpre função social

por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Ao retirar do esquecimento o sonho descolonizador dos

inconfidentes, a memória deixa de ser passado, repondo.

no presente, projetos inconclusos que devem fazer, no

futuro do País, lugar de emancipação.

superior, tanto quanto a educação básica, é serviço

público. E o faz solenemente. Não deixa de ser uma forma

de se opor à tentativa de comoditização da Organização

Mundial do Comércio. Esse é, portanto, um aspecto de

concepção, de fundo, que dá o viés originariamente

publicista desse projeto.

Quando o art. 30 do anteprojeto da reforma universitária

coloca a educação superior como bem público, ela retoma

o sonho dos inconfidentes, que pensaram, um dia. como

forma de emancipação, um projeto iluminista de

universidade. Ao colocar esse terceiro artigo como tal, o

anteprojeto reconhece explicitamente que o ensino

Diante da reforma da universidade brasileira, ou melhor,

do ensino superior brasileiro, esse projeto apresenta

algumas características a serem acentuadas. Na Velha

República, de 1930 a 1968. todas as reformas foram fruto

de decretos. A reforma de 1968 veio por lei, mas por um

Congresso absolutamente amordaçado pelo autoritarismo.
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Esse projeto, pela primeira vez, abre-se à discussão	discutido aqui e com o qual concordo: pela primeira vez,

pública em vários fóruns. e é de se louvar a iniciativa da	no Brasil, propõe-se um marco regulatório para as

Assembléia Legislativa do nosso Estado ao abrir a	instituições privadas, que, até hoje. não o tiveram orgânico,

Casa para realizar este debate sério e objetivo. Que	sistêmico, consistente. Pode-se discordar aqui ou acolá, porém,

daqui saiam sugestões e encaminhamentos capazes	com esse projeto, pode-se discutir um marco regulatório,

de fazer dessa reforma um passo tão qualificado	que, até hoje. não existiu. senão de forma dispersa.

quanto a passagem de um decreto para uma lei. É
certamente problemático, porque sabemos como uma	Nesse marco regulatõrio, há outra lei que compõe a

lei entra no Congresso Nacional, mas não temos	reforma: a Lei n 2 11.096, que criou o ProUni. Ora, as

nenhuma evidência de como sairá. Portanto,	avaliações apressadas do ProUni, sobre o qual tenho

acompanhar esse projeto. oferecer sugestões, estar	determinadas divergências, desconsideram que, desde

atento à sua tramitação é a	 1943, as instituições particulares

outra forma de cidadania de	 .	 sem fins lucrativos gozam de
que nos devemos revestir.	(...) pela prirïieira	isenção fiscal. Pela primeira vez,

um governo ousa incluir, nesse
Essa reforma também não está	vez, no Brasil, propõe-se	marco regulatõrio, uma
isolada: vem acompanhada de	 contrapartida. uma isenção fiscal
vários ordenamentos jurídicos	 um marco	que está presente em todas as
que a compõem no seu conjunto,	 Constituições proclamadas em
e a primeira delas, talvez a mais	reg U lato ri O para as	nosso País. Ousa estabelecer
importante, é a Lei n g 10.861, de	 um marco regulatório. Ou seja,
abril de 2004, que institui um	instituições privadas,	cobra uma contrapartida que. de
sistema nacional de avaliação,	 acordo com a lei dos sinais, deve

que, até hoje, não o tiveram	ser avaliada. É verdade que eu,
Eu diria que. ao lado dessa	 pessoalmente, lamento que essa

concepção publicista do projeto,	orgânico, sistêmico,	extensão tenha sido proposta
o eixo fundamental está na lei	 também para aquelas instituições
dos sinais, na avaliação das	 consistente.	 com fins lucrativos. No entanto,
instituições de ensino superior,	 isso não tira o mérito da proposta,

e que dá seqüência, de modo	 de que o financiamento indireto,

mais abrangente, mais orgânico e mais amplo, às	propiciado pelo art. 150 da Constituição Federal e
iniciativas tomadas depois da Lei n 9 9.131. que instituiu o	reproduzido em todas as Constituições estaduais, possa

exame nacional do ensino superior, vulgarmente	ter uma resposta por meio de um marco regulatõrio.
conhecido como Provão.

A lei dos sinais é. portanto, no meu entendimento, tão

importante quanto o anteprojeto que ora se propõe à

discussão dos deputados federais e senadores após o

trâmite pela Casa Civil. Então, é muito importante

considerar. juntamente com o anteprojeto, a lei dos sinais,

instrumento pelo qual poderemos efetivamente dar

seqüência a um aspecto que está no projeto. foi bem
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Finalmente, há o projeto de lei pelo qual se

institucionalizaria, a despeito de todas as controvérsias

de fundo constitucional, um sistema mais vulgarmente

conhecido como sistema de cotas, o que traz discussões

entre a exclusão e o mérito. Entretanto, isso deve ser

objeto de discussão em outro fórum. Quero ressaltar que

esse conjunto normativo, o anteprojeto, a lei dos sinais, a

lei do ProUni e a proposta de lei de reserva de vagas
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para grupos excluídos compõem um todo. É preciso,

portanto. analisar isso com cuidado, porque esses quatro

equipamentos jurídicos dialogam entre si, e é preciso

verificar em que medida eles formam realmente um

conjunto orgânico não contraditório.

Outro aspecto relativo ao anteprojeto que quero destacar

é que ele tem um viés publicista. Discordo daqueles que

querem ver nesse anteprojeto uma continuidade de

projetos outros. que já estiveram em pauta ou em

discussão no âmbito da sociedade civil e das comunidades

científicas. Trata-se de um projeto que tem início explicitando

a universidade como um bem público, oferecido diretamente

pelo Estado e, portanto, com a conaturalidade do bem

público e do interesse público na manutenção do produto

do ensino, que continua sendo um serviço público, ainda

que oferecido por mãos privadas. Disso, o projeto não abre

O projeto, de alguma forma, ousou traduzir o espírito do

art. 207 da Constituição ao explicitar o princípio da

autonomia. E, para tanto. uma das inovações mais radicais

que trouxe foi a revogação do capítulo de educação

superior da LDB. Em certa medida, mantidas as diferenças

políticas e de concepção, o projeto está, com o ProUni e

a lei dos sinais, criando uma LDB para o ensino superior

e deixando o conjunto da LDB de 1993 e 1994 para a

educação básica.

Há pontos significativos nessa proposta de reforma

que vale a pena destacar. São eles: o Conselho Co-

munitário, a eleição e a autonomia dos dirigentes

universitários.

Esperamos que o Congresso Nacional assuma sua

missão de ordenar o Estado e não fique apenas a

Há pontos significativos nessa proposta de reforma que

vale a pena destacar. São eles: o Conselho Comunitário, a eleição
e a autonomia dos dirigentes universitários.

mão, como também do respeito pelo principio constitucional	cuidar das falcatruas que se passam no âmbito penal

da coexistência entre instituições públicas e privadas,	e criminal; apresente uma boa proposta para o Fundeb;

e subvincule os recursos constitucionais do Fundeb e

É verdade que, em relação ao ensino privado, a Constituição

de 1988 abriu mão do estatuto da concessão, que vigia

até então, para colocar em seu lugar o estatuto da

autorização. Isso, no entanto, representa apenas o topo

da pirâmide. Eis porque as decorrências normativas do

conjunto dessas quatro leis têm que ser completadas.

Abaixo dessa pirâmide haverá um conjunto de decretos,

portarias e até mesmo de pareceres e resoluções do

Conselho Nacional. O objetivo é que esse topo alcance a

base. Precisamos ficar atentos não apenas ao topo da

pirâmide, mas também à construção da proposta de

ordenamento jurídico da universidade. Aí. evidentemente,

entrariam todos os decretos, todas as portarias e todos

os pareceres.

Fundef. Que essa subvinculação traga recursos

consistentes. cuja liberação independa da boa vontade

do Ministério da Fazenda. Aliás, é isso o que prevê o

anteprojeto para as universidades públicas e federais.

O anteprojeto contém um capítulo - pequeno, é verdade,

devido ao caráter federativo do Brasil —sobre a educação

superior nos Estados.

É preciso que esta Casa e nós, em Minas Gerais,

procuremos caminhos para criar no ensino superior

mineiro um sistema de colaboração recíproca, tal como

prevêem a Constituição. a LDB e o anteprojeto de

reforma universitária.
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Professora Ana Lúcia Almeida Gazzola
Reitora da UFMG e Representante da Associação Nacional dos Dirigentes das

Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes)

( ... ) flO há como implementar uma reformada educação superior, ( ... )

se não for recuperado o passivo relativo aos recursos humanos.

Gostaria de começar cumprimentando a Assembléia

Legislativa de Minas Gerais pela iniciativa de discutir o

tema da reforma da educação supehor brasileira. Estamos

certos de que. ao discutir a educação superior, estamos,

por isso mesmo, discutindo o projeto de país que almejamos.

Entendo que duas preliminares se impõem a propósito

do projeto de reforma da educação superior no País.

Em primeiro lugar, não há como implementar uma reforma

da educação superior, no que tange ao sistema federal,

se não for recuperado o passivo relativo aos recursos

humanos. A lei da reforma da educação superior poderá

vir a constituir um avanço considerável, caso o sistema

federal - as 55 instituições membros da Andifes e os

demais Cefets não membros da Andifes - possa contar

com projetos efetivos de carreiras para os corpos docente
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O ponto absolutamente positivo
da reforma é a autonomia
Não há universidade que se preze, no

mundo ocidental, que tenha realizado

verdadeiramente o projeto
universitário sem autonomia.

e técnico-administrativo, com a recuperação dos níveis

salariais e com a reposição das perdas de pessoal. Em

segundo lugar, será necessária uma remoção corajosa

dos entulhos burocráticos, herdados. mais imediatamente,

dos governos militares e, mais remotamente, de nossa

tradição ibérica, sabidamente cartorial e pesada. A atuação

dos diversos ministérios, sempre fragmentada e

desconexa, acabou cedendo lugar a uma legislação

perversa e autoritária. É com bons olhos que vemos a

disposição do governo, inicialmente com o Ministro Tarso

Genro e, em seguida, com o Ministro Fernando Haddad,

ambos apoiados pelo Ministro Paulo Bernardo, de dar

início a uma ampla operação de remoção desse entulho.

São essas as duas preliminares pelas quais temos lutado

e continuaremos lutando.

É certo que o sistema público federal de ensino superior

não pode crescer indiscriminadamente, mas é inaceitável

que os atuais patamares de atendimento sejam mantidos.

Particularmente em Minas Gerais. há muito que fazer:

aqui, o atendimento em educação superior é 2% inferior

à média nacional, que está estimada em 90/* . É imperioso

que, a partir de um planejamento centrado na dimensão

estratégica, cresçamos quantitativamente. Não é razoável

que o sistema público federal seja o único responsável

pela oferta de educação superior de qualidade. Ao lado

da formação mais estrita de recursos humanos na

graduação, temos outras funções igualmente importantes.

tais como a consolidação de uma pós-graduação em nível

internacional, a pesquisa inovadora e a extensão qualificada.

entre outras. Entretanto. a insignificância do ponto de vista

quantitativo tende a comprometer a referência de qualidade.

O desafio a ser vencido é o de manter a qualidade e.

simultaneamente, aumentar a taxa de atendimento.

O ponto absolutamente positivo da reforma é a autonomia.

Não há universidade que se preze, no mundo ocidental. que

tenha realizado verdadeiramente o projeto universitário sem

autonomia. Ora, ao retirar a representação jurídica do âmbito

das universidades públicas federais, a autonomia é posta

sob risco. No último ano do Governo Fernando Henrique,

perdemos as nossas procuradorias, hoje diretamente

vinculadas à Advocacia-Geral da União - AGU. O projeto

de reforma, ao conferir ao reitor a prerrogativa de indicar

o procurador-geral. atenua o problema. Entretanto, a

última versão do projeto volta atrás: o nome do procurador,

que não pode ser professor, terá que ser aprovado pelo

advogado-geral da União e pertencer à carreira da

Procuradoria. A vinculaçáo à AGU é. assim, totalmente

mantida. Continuaremos, desse modo, sem representação

judicial e extra-judicial. Temos nos oposto e continuaremos

a nos opor a esse artigo. já que. sem representação jurídica,

não se poderá falar em autonomia. Se não ganharmos essa

questão no congresso Nacional, não haverá autonomia.

Sem que disponhamos de recursos

adicionais, alocados em rubrica

específica, há o risco de que esses

recursos sejam s u btra ídos de

destinações já existentes, o que

acabaria por comprometer
a qualidade do ensino hoje oferecido.

35



A EDUCAÇÃO SUPERIOR EM MINAS GERAIS	- -

Com relação à assistência ao estudante - ai incluídas a	e é, por outro lado. estão disponibilizados instrumentos

democratização do acesso e as políticas de perma-

nência -, o projeto da reforma constitui um avanço, na

medida em que fixa percentuais de recursos destinados

de avaliação, geradores de credenciamento e

recredenciamento, que permitem um controle real. É

preciso. entretanto, que os resultados da avaliação sejam

Educação não é e não pode ser tratada como mercadoria,
e aqui me valho da companhia do professor Aluísio Pimenta para lembrar que o

Conselho Estadual de Educação é e deve ser visto como um árgão
de Estado, em vez de responder a interesses particulares, sejam eles quais forem.

a esse fim. Entretanto, a fonte dos recursos não está	levados a sério, ainda que impliquem fechamento de

determinada, o que causa alguma insegurança. Sem que	instituições. É melhor fazer um controle real, reforçando

dis..onhamos de recursos adicionais, alocados em rubrica	a avaliação, e. mais que isso, fechando as instituições de

especifica, há o risco de que esses recursos sejam

subtraídos de destinações já existentes. o que acabaria

por comprometer a qualidade do ensino hoje oferecido.

O projeto avança também no campo das políticas de

inclusão. Reiterando a proposta da Andifes. o texto

assinala metas a serem atingidas. reservada a autonomia

das universidades para a escolha dos instrumentos que

a cada uma, na exata medida de sua especificidade,

parecerem os mais conseqüentes. A UFMG,

particularmente, enfatiza a expansão do curso noturno

como instrumento de maior capacidade de inclusão, fato

comprovado pelos estudos aqui realizados. Entretanto, o

governo não retirou o projeto de cotas do congresso

Nacional. o que gera uma contradição: de um lado, é

enfatizada a autonomia das universidades e. de outro, é

mantido um projeto que prevê a obrigatoriedade de cotas.

Dificuldades desse tipo devem ser sanadas.

Ao longo das discussões. as medidas de controle do

sistema privado foram atenuadas. Se isso é preocupante.

baixa qualidade. A abertura de cursos deve estar submetida

ao interesse público, e não a manobras escusas focadas

exclusivamente no lucro a qualquer preço. Educação não é

e não pode ser tratada como mercadona, e aqui me valho

da companhia do professor Aluísio Pimenta para lembrar

que o Conselho Estadual de Educação é e deve ser visto

como um órgão de Estado, em vez de respondera interesses

particulares, sejam eles quais forem.

A última versão do projeto de reforma da educação

superior equilibra melhor os requisitos indissociáveis de

qualidade e relevância, mantendo afastado o perigo da

instrumentalização presente nas versões iniciais. Outros

pontos indicam avanços: a exigência de um plano de

desenvolvimento institucional, o estabelecimento de uma

tipologia das instituições e a busca de uma maior interação

com a sociedade.

Enfim, há ganhos e há desafios a serem equacionados.

No entanto, não tenho dúvida de que colocar a educação

superior na agenda nacional foi o maior dos avanços.
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Márcio Cabral
Representante da União Nacional dos Estudantes - UNE

O caráter público do projeto da reforma
universitária visa estabelecer que a universidade brasileira precisa

cumprir um papel estratégico em um projeto de nação.

Logo, não se podem considerar apenas interesses corporativos.
Com isso, a universidade será transferida para um patamar mais

elevado que aquele que tem ocupado até agora.

A União Nacional dos Estudantes tem grande orgulho

de participar da discussão da reforma universitária.

pois é uma das entidades que. historicamente, vem

defendendo a necessidade de uma reforma

universitaria profunda no Brasil. Essa foi uma das

grandes bandeiras que as lideranças estudantis

carregaram durante todo o periodo da ditadura militar.

Inclusive, por levantar essa bandeira, muitos morreram

ou foram torturados.

Para a UNE. esse debate da reforma é patrimônio

dos estudantes. Nós nos orgulhamos muito de ter
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participado de todo esse período que antecedeu à

apresentação do anteprojeto pelo Ministério da Educação

e pelo governo federal. Acreditamos que a sociedade

organizada cumpriu seu papel, por meio de suas

entidades, representações. lideranças e dos intelectuais

da educação brasileira, que

se propuseram a debater,

apresentar propostas. discutir	 Ocoi
as idéias que deram origem

a um projeto de reforma

universitária considerado um

dos mais democráticos do

mundo. ( ... )

Reforço a opinião dos expositores

que me antecederam quanto à

questão do caráter público

inerente ao projeto de reforma

apresentado pelo governo. É

fundamental compreender esse

aspecto, porque muitos confundem

público com gratuidade. (...) O

caráter público do projeto da

reforma universitária visa

estabelecer que a universidade

brasileira cumpra um papel

estratégico em um projeto de

nação. Logo. não se podem

considerar apenas interesses

corporativos. Com isso, a uni-

versidade será transferida para

um patamar mais elevado que

aquele que tem ocupado até

agora. A maior parte da rede

universitária brasileira visa

apenas ao acesso ao ensino superior, que é oferecido,

muitas vezes, sem a qualidade desejada. Como

exemplo, cito não só o resultado do Provão - sistema

anterior de avaliação das universidades -, mas

também o exame da OAB. que tem apresentado altos

índices de reprovação. ( ... )

Nós, estudantes. temos discutido, com grande ênfase,

alguns elementos da reforma. Temos insistido em alguns

mecanismos apresentados no projeto, pois muitas vezes

não significam, como deveriam, um grande avanço,

embora consideremos positivo o resultado final alcançado.

Referimo-nos, agora, à regula-

trole da	 mentação do ensino privado. No

Brasil, a proliferação de univer-

sidades privadas começou a

ocorrer na década de 1980,

consolidando-se na de 1990,

sem nenhuma regulamentação,

controle ou fiscalização; enfim,

sem que o poder público fizesse

qualquer exigência. Ademais,

vale ressaltar a abertura desen-

freada de vagas, o que implicou

a desqualificação do ensino

superior no Brasil.

Afirmamos que o ensino superior

tem que passar por um processo

de qualificação, de valorização

acadêmica. Na década de 1990,

em virtude da falta de

regulamentação da rede privada,

houve um rebaixamento da

qualidade do ensino superior

brasileiro. Não somos contra a

expansão de vagas; não somos

contra a existência de

universidades privadas que

propiciem o acesso ao ensino

superior a uma parcela da

sociedade que não encontra espaço na rede pública.

Todavia, é preciso haver mecanismos regulatórios. O

controle da qualidade do ensino é fundamental.

Consideramos a primeira e a segunda versões do

anteprojeto e seu resultado final. Entendemos como

qualidade
do ensino é fundamental. ( ... )

Continuaremos lutando

por mecanismos de

regulamentação
do ensino privado. Se não for

possível por meio da

reforma
universitária, tentaremos

fazê-lo por intermédio de

lei específica
do ensino superior

privado no Brasil
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derrota o tato de o capítulo que tratava das mantenedoras	Quanto à autonomia universitária. ela não existe sem o

ter sido desconsiderado. Sabemos que o caráter público

é importante. Continuaremos lutando por mecanismos de

regulamentação do ensino privado. Se não for possível

por meio da reforma universitária, tentaremos fazê-lo por

intermédio de lei específica do ensino superior privado

no Brasil. Discutiremos o problema com este ou qualquer

outro governo. Não podemos desistir da expectativa de

assistir, no Brasil, à regulamentação do ensino privado

corresponder aos interesses do público, e não do privado.

como frisa o art. 3 9 do anteprojeto.

Há outra questão abordada pelo orador que me

antecedeu. Trata-se do acesso ao ensino superior e de

sua democratização. Não achamos que isso resolve o

financiamento, sem a garantia do dinheiro público para a

promoção do ensino superior. Preocupa-nos a

possibilidade de o anteprojeto não ser enviado ao

Congresso, embora o governo federal, em nenhum

momento, tenha sinalizado nesse sentido. O atraso no

debate do Fundeb na Câmara dos Deputados também

nos preocupa. Devido à crise política que o País atravessa,

o governo talvez tenha dificuldade de enviar o anteprojeto

para a Câmara dos Deputados. E esse é um grande

problema, porque. se o anteprojeto não for enviado,

não se resolvem as questões da autonomia e do

financiamento, assim como as demais. O governo precisa

garantir, mesmo que não seja por meio do projeto da

reforma universitária, mas por meio de decreto

Elas necessitam de mecanismos para garantir a abertura
de novas vagas no ensino superior público no Brasil.

A aLitOnorflia administrativa dessas universidades deve ser

p reservadae o governo precisa criar mecanismos para tanto.

problema da desigualdade no Brasil. Cotas para negros	presidencial ou portaria, em regime emergencial, a

ou para estudantes oriundos da escola pública não	autonomia administrativa das universidades. Elas

resolvem todo o problema da desigualdade. No entanto,

como frisou o Ministério da Educação quando apresentou

a proposta pela primeira vez, seria possível, em dez anos.

tentar equilibrar o problema. Poderíamos rever, após

esses dez anos, o mecanismo das cotas, avaliando seu

resultado. Mecanismos de promoção que combatam a

desigualdade no Pais são necessários. As cotas poderiam

ajudar a resolver esse problema. Por isso, continuaremos

lutando para que seja aprovada a lei que estabelece cotas

para negros, índios e estudantes oriundos de escolas

públicas que tramita no Congresso Nacional em regime

de urgência.

necessitam de mecanismos para garantir a abertura de

novas vagas no ensino superior público no Brasil. A

autonomia administrativa dessas universidades deve

ser preservada e o governo precisa criar mecanismos

para tanto.

Quanto ao financiamento - refiro-me à forma como a

Andifes conduziu o debate sobre o financiamento do

orçamento da educação para o próximo ano -. houve uma

ameaça concreta de corte no orçamento. e era necessária

uma grande articulação política a fim de garantir o

financiamento das universidades públicas para o ano que
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( ... ) Minas Gerais tem um grande

compromisso com a

educação pública brasileira, até porque

hoje é o Estado que tem o maior
número de universidades
públicas federais. Por essa razão,

deve buscar mecanismos para realizar

esse debate permanente com a

sociedade, servindo de

exem pio para o resto do Brasil

e mostrando que aqui se constrói uma

educação pública de qualidade,
com comprom isso

social ( ... ).

vem, preservando, no mínimo, a estrutura hoje

existente. A Andifes soube conduzir esse debate muito

bem, entendendo o importante papel que cumpria

naquele momento. O governo garantiu 15% de reajuste

no orçamento das universidades para o próximo ano.

Sabemos que tanto os docentes quanto os servidores

enfrentam uma luta constante a fim de garantir os

acordos feitos na greve passada. Nós, estudantes,

solidarizamo-nos com a luta dos servidores públicos e

dos professores das universidades que estão em

greve, porque sabemos que isso se dá em defesa do

ensino superior público brasileiro. ( ... )

A greve é de interesse de todos os servidores públicos,

que lutam pela conquista de seus direitos e pela defesa

da educação pública do País. Não pode ser mecanismo

de oposição ao governo, como algumas associações

docentes têm feito no Brasil. em mobilizações que não

conseguem nem mesmo articular sua base de

professores e acabam tornando-se greves esvaziadas,

que jogam o movimento em defesa da educação

pública no isolamento. Por isso, buscamos alternativas

de luta pela educação pública com base em um diálogo

permanente com a sociedade, envolvendo-a nessa

discussão.

Por último, quero aproveitar a oportunidade para dizer

que Minas Gerais tem um grande compromisso com a

educação pública brasileira, até porque hoje é  Estado

que tem o maior número de universidades públicas

federais. Por essa razão, deve buscar mecanismos

para realizar esse debate permanente com a

sociedade, servindo de exemplo para o resto do Brasil

e mostrando que aqui se constrói uma educação

pública de qualidade, com compromisso social, e que

a autonomia das universidades, por que tanto lutamos,

deve estar associada aos interesses estratégicos de

cada região. O Brasil é formado por 27 Estados e cada

uma de suas universidades deve ter voltar sua vocação

para o desenvolvimento regional. Essa é a meta que

elas devem perseguir.

Quanto aos interesses dos estudantes. continuaremos

lutando para que a universidade pública garanta a

promoção e o desenvolvimento estratégico do País. e

não só os interesses individuais, que poderiam

caracterizá-la hoje como um espaço liberal. A

universidade é um espaço estratégico do público, de

interesse, portanto, de toda a sociedade.
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Professor Osvaldo Coggiola
Vice-Presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - Andes

A qualidade muito baixa do setor privado: 83,3 % das

universidades privadas não cumprem as exigências, laxas e

flexíveis, da LD B, em relação à titulação e ao regime de trabalho do corpo

docente e à pesquisa (o percentual é maior se incluirmos as universidades privadas

que driblarn, com procedimentos matreiros, essas exigências) ( ... ).

Nosso sindicato aprovou, no último Conselho Nacional

das Associações Docentes - o 50 Conad -, um

conjunto de instrumentos políticos, projetos de lei e

emendas constitucionais a serem apresentados no

Congresso Nacional por ocasião do debate acerca da

lei para o ensino superior, que será ou seria promovido

pelo governo federal. Somos bastante criticados, pois

se trata de projetos de lei e emendas constitucionais

que concorrerão com os projetos e emendas do

governo federal. ( ... )
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Quais são os principais problemas da universidade no Brasil?	d) A qualidade muito baixa do setor privado: 83.3% das

a) O escasso investimento governamental no ensino

superior público: o governo federal investe 0.5% do PIB

na universidade pública (contra 2.1% do Chile, 1.8% da

Holanda, 1,1% da Inglaterra, 1,2% da Itália. 2% da

Finlândia);

universidades privadas não cumprem as exigências. laxas

e flexíveis, da LDB, em relação à titulação e ao regime de

trabalho do corpo docente e à pesquisa (o percentual é

maior se incluirmos as universidades privadas que driblam,

com procedimentos matreiros, essas exigências):

e) O crescimento do setor privado crescentemente

b) O baixo percentual de jovens entre 18 e 24 anos que	baseado em fundos públicos, de modo indireto, por meio

freqüentam universidades, situado hoje na casa dos 9-	de vasta renúncia fiscal (em 2000. essa renúncia foi

10%, bem abaixo da média latino-americana, e que se	equivalente a R$ 2,1 bilhões), ou direto, via crédito

pretende elevar aos 30% até o ano de 2010 (colocando	educativo ou Fies - programa de Financiamento do Ensino

A reforma proposta pelo governo estabelece a

expansão de vagas no sistema público (...) que se daria, basicamente,

por meio da expansão do ensino a (jistância, desqualificado, até atingira

metade 500 Mil estudantes a distância no mesmo ano.

Além disso, haveria o aumento da carga didática dos docentes e o

aumento do número de estudantes por classe,

provocando aquedada  qualidade.

mais 4 milhões e 900 mil alunos na graduação do ensino

superior);

c) A presença crescentemente dominante do setor privado

no ensino superior, ao contrário do que acontece no resto

da América Latina e do mundo: hoje. temos 3.482.069

alunos na graduação. Destes. 2.428.000, no setor privado,

e 1.000.069. no setor público. Em relação a 1994, o

número de alunos matriculados no setor público nem

chegou a dobrar. enquanto no setor privado esse número

triplicou. Temos 88,1% das instituições e 70% das

matriculas no sistema privado:

Superior -, cujas verbas foram aumentadas em 23%

pelo governo Lula já em seu primeiro ano, passando de

R$ 673.8 milhões para R$ 829,2 milhões (esse programa

já consumiu quase R$ 3 bilhões desde a sua criação, no

segundo semestre de 1999. e alcança apenas 8% dos

alunos das universidades privadas: em 2003, 277 mil

alunos disputaram 70 mil empréstimos):

f) O investimento cada vez menor no sistema universitário

público como tendência histórica (os gastos caíram de

R$ 6.627 milhões, ou 21,9% do total do gasto educacional
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do governo, em 1995. para R$ 5,478 milhões, ou 17,6%,

em 1999):

g) A heterogeneidade e desigualdade do sistema público

(federais, estaduais e municipais), cada vez mais distan-

te de um padrão unitário de qualidade, conseqüência do

investimento desigual, que permite que três universida-

des estaduais paulistas recebam recursos equivalentes

a 45% do que recebem 56 universidades federais, concen-

trando quase 60% da pesquisa;

h) A ausência de transparência

na outorga de financiamentos da

pesquisa, cujos recursos sofrem

distribuição regional ainda pior

que os recursos destinados a

pessoal, custeio e investimento

nas universidades, e estão sub-

metidos a critérios de assignação

duvidosos, burocráticos, priva-

stas e reacionânos, devido à au-

sência de controle das agências

financiadoras assim como da no-

meação das suas autoridades;

i) A 'privatização branca" cres-

cente das universidades públi-

cas, com fundações e contratos

com o setor privado, tudo isso

favorecido por um discurso que

encoraja a diversificação das

fontes de financiamento (institu-

cional e, sobretudo, pessoal);

j) A ausência de autonomia e

democracia reais nas universi-

dades públicas (no setor privado.

cabe falar em ditadura pura e simples), e de autonomia

de gestão patrimonial, financeira e didático-científica, pela

intervenção do governo na nomeação das suas auto-

ridades e na fixação das suas políticas.

A reforma proposta pelo governo estabelece a expansão

de vagas no sistema público (até atingir um aumento de

40%, em 2007), que se daria, basicamente, por meio

da expansão do ensino a distância. desqualificado, até

atingir a meta de 500 mil estudantes a distância no

mesmo ano. Além disso, haveria o aumento da carga

didática dos docentes e o aumento do número de

estudantes por classe, provocando a queda da

qualidade. Duas categorias de alunos - os presenciais

e os "a distância" - seriam criadas.

A universidade, no Brasil e no

mundo. está passando por

uma situação extremamente

crítica. Quando se fala em

neoliberalismo em relação à

universidade, estamos falando

de um processo mundial, em

que essas instituições pare-

cem assentadas em cima de

um barril de pólvora.(...) As

reformas universitárias em an-

damento possuem em comum

a flexibilização e precarização

do trabalho universitário (do-

cente, de pesquisa e extensão)

e a desqualificação crescente

dos diplomas. Elas são de fato

inspiradas pelo Banco Mundial

e FMI, que passaram a se ocu-

par, com interesse crescente, do

chamado mercado do ensino

superior, o que significa

transforma-lo em uma mercado-

ria - em vez de um direito do ci-

dadão e um bem público -' de

acordo com os dogmas neoliberais. ( ... )

É a ciência que comanda. ou que deveria comandar, a

tecnologia, e não o contrário, como acontece atualmente.

A ciência não deve estar a serviço de interesses

empresariais, mas daquilo que o cérebro humano concebe

como necessário para o gênero humano, e não para o

A ciência não deve

estar a serviço de interesses

empresariais,
mas daquilo que o cérebro

humano concebe como

necessário
para o gênero humano, e não

para o mercado, que não tem

nada a ver com o

ser humano,
em geral, é o contrário do

que indicaria o ser humano.
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mercado, que não tem nada a ver com o ser humano. em

geral, é o contrário do que indicaria o ser humano.(...)

Os projetos de lei e as emendas constitucionais que o

Sindicato Nacional apresenta ao Congresso Nacional

defendem uma universidade pública, gratuita. laica e de

qualidade social, e fundos públicos apenas para as

universidades públicas.

Não falei aqui do ProUni nem da lei de inovação

tecnológica. O ProUni é uma política espetacular. é a

"estatizaçâo" de 100 mil vagas nas universidades privadas

destinadas a alunos de baixa renda, negros. índios e ex-

detentos. Em cinco anos, o governo quer estatizar 300

mil vagas. Há quem suponha que o ProUni não coloque

mais dinheiro em tais instituições, o que pareceria

razoável como paliativo enquanto o ensino superior

público não se expande. No entanto, no projeto do MEC,

propõe-se "assegurar um fluxo regular adicional de

recursos para aquelas instituições universitárias que

aceitem aderir a um Pacto de Educação para o

Desenvolvimento Inclusivo.

O MEC faria editais com as metas e objetivos e pagaria

às universidades vencedoras da concorrência pública um

valor mensal por aluno, ao longo do curso, e um adicional.

na conclusão. O 'pacto' incluiria instituições privadas ao

lado das públicas. Entretanto, usar dinheiro público para

colocar alunos em fábricas de diplomas não é dar acesso

universal ao ensino superior. Quantas vagas poderiam

ser criadas nas universidades públicas com o dinheiro

que foi anistiado do crédito educativo (R$ 1.5 bilhão) e

da renúncia fiscal das entidades filantrópicas (R$ 700

milhões)? Tudo isso somado dá R$ 2.2 bilhões. Lembrem-

se de que o orçamento de todas as universidades federais

juntas é de R$ 5.5 bilhões.

O censo educacional revelou que hoje. das 1.477.000

vagas existentes nas universidades privadas, apenas 924

mil estão ocupadas. Isso quer dizer que, no sistema

privado, há mais de 400 mil vagas ociosas (outro cálculo

diz que as instituições privadas têm 37,4% de ociosidade.

o que equivale a cerca de 550 mil vagas). Há urna "crise

de sobreprodução" no ensino superior privado, e o Estado

entra em cena para lhe garantir um mercado cativo, que

evite sua falência. São propostos, para isso, novos

recursos para um sistema privado que não funciona, em

vez de investir e melhorar um sistema público que pode

funcionar. O argumento usado - o de que a universidade

pública atende os 10% mais ricos da população - foi

desmantelado pelos dados. que mostram que a média

dos alunos das universidades públicas é menos rica do

que a média dos alunos das universidades particulares.

A expansão docente incorporaria os "aposentados

excelentes" e os recém-doutores com uma bolsa

específica, ou seja, seria criado o docente 100% precário.

Trata-se de uma falsa expansão, generalizando diplomas

de curso superior de valor escasso ou nulo no mercado

de trabalho (já foi dito que hoje o diploma das

universidades privadas funciona. no mercado de trabalho,

como indicativo de que "o sujeito é alfabetizado"), tendo,

como contrapartida, uma elitização cada vez maior do

ensino de ponta ou de excelência. Junte-se a isso um

sistema de cotas - política compensatória da não-

expansão real de vagas com qualidade que possui o

ingrediente de deflagrar, nos setores supostamente

beneficiados (alunos egressos do ensino médio público.

negros, índios, e outras minorias), uma concorrência pelas

vagas postas à disposição.

Por trás da aparência. a reforma universitária do governo

Lula faz parte de um projeto político e educacional único,

posto em sintonia com as tendências neoliberais mundiais.

Pensando que uma lei aprovada pela representação da

nação brasileira não deve atender a esses objetivos.

estamos apresentando um projeto de lei pelo combate à

estrangeirização e à privatização do ensino superior e

pela transformação do ensino superior público em arma

de afirmação da nação brasileira no conjunto latino-

americano e de promoção dos setores oprimidos de nosso

país. Por isso, estamos contra o projeto em tela e

apresentamos o nosso próprio, do movimento docente,

do Andes - Sindicato Nacional.

44



A EDUCACÃO SUPERIOR EM MINAS GERAIS

I
de uma Política para a Educação Superior
em Minas Gerais: Desafios e Perspectivas

45



A EDUCAÇÃO SUPERIOR EM MINAS GERAIS

Professor Paulo César Gonçalves de Almeida
Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes

Neste mês de setembro de 2005, estamos comemorando 15 anos da

U nimontescomouniversidade  pública. Se, por um lado, temos problemas,

por outro, temos mais o que comemorar do que lamentar, porque temos

uma história, construída com perseverança, idealismo e competência

do corpo de servidores — docente, técnico, administrativo e acadêmico ( ... ).

( ... ) Neste mês de setembro de 2005.

estamos comemorando 15 anos da

Unimontes como universidade pú-

blica. Se. por um lado, temos pro-

blemas, por outro, temos mais o que

comemorar do que lamentar, porque

temos uma história, construída com

perseverança, idealismo e compe-

tência do corpo de servidores — docen-

te, técnico, administrativo e acadê-

mico -, que forjaram. nesses 43 anos

de história - de 1962 até agora - e 15

como instituição pública, uma história

de sucesso. ( ... )

Um aspecto que faz a diferença na

Unimontes. e também deve ser sali-

entado, é que 80% daqueles

que se formam na universidade per-

manecem na região onde ela está

inserida.

Hoje, a universidade oferece mais de

54 cursos de graduação: Medicina,

por exemplo, tem 30 anos de histó-

ria; Odontologia, pelo Provão e pelo

Enad, é reconhecido como um dos

melhores do Brasil. Temos que ter

orgulho ao falar dessa universidade.

Na área da saúde, também há os cur-

sos de Enfermagem. Educação Físi-

ca. Biologia, com licenciatura e bacha-

relado; na área de ciências humanas,

Letras-Português, Letras-Espanhol,

Pedagogia. Filosofia. História. Geo-

grafia e Normal Superior: na área de

ciências sociais aplicadas, Administra-

ção. Economia, Contábeis, Direito,

Serviço Social e Ciências Sociais; na

área de exatas e tecnológicas, Agro-

nomia, Matemática e alguns outros

cursos que talvez tenha esquecido.

Ainda oferecemos cursos técnicos

profissionalizantes, que representa-

ram uma verdadeira revolução na for-

mação de profissionais para a área da

saúde. Em cooperação com o poder

público, principalmente o poder públi-

co municipal e instituições privadas,

formamos, na área da saúde. técni-

cos de enfermagem e de higiene den-

tal: também promovemos curso téc-

nico de vigilância sanitária e outros.
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Fomos uma das primeiras insbtuições

de ensino superior, em alguns casos.

a primeira pública, a oferecer o curso

superior seqüencial de formação es-

pecifica previsto na Lei de Diretrizes

e Bases da Educação, Lei Darcy Ri-

beiro. nl 9.394. Temos cursos de pós-

graduação lato sensu e, há dois anos,

implantamos o primeiro mestrado pró-

prio, totalmente operacionalizado pela

Unimontes, na área de desenvolvi-

lificado. Com isso, metade do nosso

corpo docente possui título de mestre

ou doutor. ( ... )

Temos 13.365 alunos matriculados em

cursos regulares de graduação, e qua-

se 60% dos cursos regulares de gra-

duação são inteiramente gratuitos. to-

talmente bancados pelo poder públi-

co. sendo que aproximadamente 30%

são cursos auto-sustentáveis. E ain-

obtenção do titulo de mestre ou dou-

tor. Esses percentuais são expressi-

vos para uma universidade pratica-

mente debutante. ( ... )

Temos que buscar uma solução para

o financiamento das universidades.

Em nosso debate, abordamos a ques-

tão de pessoal. a pesquisa, a exten-

são e o ensino; e esbarramos no fi-

nanciamento, que talvez seja a ques-

Temos 	buscar uma solução para o financiamento
das universidades. Em nosso debate, abordamos a questão

de pessoal, a pesquisa, a extensão e o ensino; e esbarramos no financiamento,

que talvez seja a questão mais importante, principalmente o financiamento da

universidade pública, seja em nível federal ou estadual.
mento social. É um mestrado inova-

dor. multidisciplinar e interdisciplinar.

em desenvolvimento social. A

Unimontes já encaminhou proposta

para implantação de mestrado nas

áreas de biologia, saúde e ciências

agrárias à Capes. Estamos em con-

tato com a UFMG para implantar o

doutorado 'nterinstitucional na área da

economia, o que nos daria condições

de aumentar nosso quadro de

capacitação docente. Pelos números

que apresentarei em seguida, vere-

mos que os professores da Unimontes

são todos servidores públicos que, ao

longo do tempo, com sacrifício pes-

soal. mas com apoio da universidade,

da Fapemig e da Capes, tém-se qua-

da temos alunos matriculados nos cur-

sos seqüenciais, na pós-graduação,

tanto na especialização quanto no

mestrado, assim como no ensino mé-

dio fundamental, totalizando, em se-

tembro. 15.321 alunos matriculados na

Unimontes.

Graças ao esforço pessoal, com a re-

núncia de compromissos, inclusive de

ordem familiar, e o apoio da

Unimontes. da Fapemig, da Capes, os

professores obtiveram sua titulação.

Num quadro de 1.008 professores. te-

mos hoje aproximadamente 34% com

o titulo de mestre e doutor, sendo que

3.57% são mestrandos e 5.85%, dou-

torandos. ou seja. estão em fase de

tão mais importante, principalmente o

financiamento da universidade públi-

ca, seja em nível federal ou estadual.

Lanço um desafio, talvez uma provo-

cação - e não fugirei da critica que.

com toda a certeza. receberei. Deve-

mos pensar em parcerias para o finan-

ciamento da universidade pública; e

não estaremos sendo inovadores nem

revolucionários. Temos que chamar o

capital privado para financiar o públi-

co, porque estamos transformando o

desenvolvimento, mudando a socieda-

de e incrementando o progresso. Os

empresários têm que ter responsabili-

dade social e ajudar a bancar o ensi-

no público.
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Professor José Antônio dos Reis
Reitor da Uemg e Presidente da Associação Brasileira dos Reitores

das Universidades Estaduais e Municipais (Abrueni)

Mais uma vez, quero deixar claro que educação não é custo, é

investimento.
Mais uma vez, quero deixar claro para

as autoridades que educação não é

custo. é investimento. São destinados

para as duas universidades de Minas

Gerais aproximadamente R$ 50 mi-

lhões, enquanto para as três universi-

dade públicas estaduais de São Pau-

lo são destinados R$ 5 bilhões, ou

seja. cem vezes mais. A economia de

Minas Gerais é seis vezes menor que

a de São Paulo, no entanto, o investi-

mento nas universidades públicas no

Estado de São Paulo é cem vezes

maior. Sabemos que isso não é culpa

do atual governo, mas tanto a Uemg

quanto a Unimontes têm que ser

priorizadas.

Não podemos esperar que a arreca-

dação aumente. Por mais que ela au-

mente, não aumentará o suficiente

para que possamos fazer nosso inves-

timento. A Assembléia já fez três ou

quatro grandes seminários sobre a

Uemg: já foram editados livros, mas

isso bate e volta. A Uemg, assim como

a Unimontes, são filhas desta Casa.

Como disse o Professor Paulo César,

estamos completando 15 anos. ( ... )

Temos que respeitar o art. 207 da

Constituição Federal e o art. 199 da

Constituição Estadual no que dizem

respeito à autonomia. Quando digo

que tem que ser assegurada autono-

mia à universidade, não quero dizer

que a universidade tem que ser um

Estado dentro do Estado. Quem quer

autonomia tem que seguir regras mais

que os outros, mas também precisa

de flexibilidade, que é exigida no tra-

balho universitário. O modus operandi
da universidade não é aquele que con-

segue seguir a Lei n 8.666. Um tra-

balho de pesquisa não pode ser inter-

rompido. Não temos um grande

almoxarifado com tudo de que preci-

samos. Aliás. as verbas são muito es-

cassas. Quando precisamos, precisa-

mos para ontem. Muitas vezes, a bu-

rocracia do Estado, não só de Minas,

mas de todo o Brasil impede que isso

aconteça. (...)

O Professor Jacques mostrou o nú-

mero de vagas do Brasil e de Minas

Gerais. Quando o Estado prioriza a

educação, ele cresce - e dou o exem-

plo de Goiás, que, há sete anos. im-

plantou a UEG, hoje a 21 maior em

número de alunos entre as universi-

dades públicas e a 8 no geral. Já fo-

ram construídos 18 campi no interior,

porque o Estado priorizou a universi-

dade. O Estado de Goiás já chegou a

conceder 60 mil bolsas por ano para

a iniciativa privada. ( ... )

Temos que continuar investindo em

educação, porque a educação confi-

nuada é necessária. Na verdade, qual-

quer um dos expoentes do pensamen-

to de hoje diz que o que qualquer alu-

no aprende no inicio de um curso de

quatro anos, de cinco anos, é ainda
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mais difícil, pois, ao final, já não inte-

ressa mais. O conhecimento já é ou-

tro. Hoje, a cada ano, o mundo muda

totalmente: paradigmas são quebra-

dos diariamente no campo do co-

nhecimento. Se a população jovem,

na faixa etária de 18 a 24 anos, está

em declínio, os que não puderam

estudar deverão ter essa oportuni-

dade. O País só pode crescer com

educação para todos. ( ... )

Temos que ter muito cuidado ao

atender o aluno carente. O critério

para se entrar na escola não pode sim-

plesmente ser carente". Esta Assem-

bléia aprovou uma lei de cotas. Todas

as leis de cotas homologadas no Bra-

Estamos fora do Conselho Estadual

de Educação e da área de ciências e

tecnologia. Isso precisa ser repensa-

do. Às vezes, você faz uma conside-

ração desse tipo e determinada auto-

ndade, em outro dia, alardeia. alega

que estamos falando mal dela. O

fórum não tem por objetivo falar mal

de ninguém. Aproveito a oportuni-

dade para louvar o trabalho desen-

volvido pelo secretário Bilac Pinto,

ou seja, o projeto de ajuda gover-

namental. Todas as instituições re-

cebem. anualmente, R$ 500 mil.

Para uma universidade muito gran-

de, tal quantia pode não represen-

tar muito dinheiro, mas, para nós, é

dinheiro demais. Precisaríamos de

estudado ou, embora tenha consegui-

do estudar, não conseguir vaga no

mercado de trabalho.

A gratuidade no ensino superior pú-

blico é indiscutível. Não quero ser po-

lêmico, mas abordarei o ProUni. do

MEC. Há instituições muito sérias. Há

cerca de um mês, tomamos conheci-

mento do resultado do Exame de Or-

dem, realizado pela OAB de São Pau-

lo, em que 93% dos candidatos fo-

ram reprovados, ou seja, foram re-

provados 93% dos que fizeram cur-

so de Direito em instituições aprova-

das, credenciadas. A idéia do ProUni

é muito boa, mas é preciso ter cuida-

do, porque esse prêmio poderá trans-

Temos que qualificaras pessoas,

porque não podemos ter aluno de segunda classe. Isso é muito importante, a

universidade trabalha com rflerltOCraCla( ... )

sil foram derrubadas pelas universida-

des que entraram na Justiça. Se a

Uemg e a Unimontes entrarem na Jus-

tiça hoje, tenho certeza absoluta de

que derrubariam essa lei. No entanto,

as duas universidades estão fazendo

todo o possível para trabalhar com ela.

Temos que qualificar as pessoas, por-

que não podemos ter aluno de segunda

classe. Isso é mudo importante, a uni-

versidade trabalha com "meritocracia",

e não podemos ter aluno de segunda

classe na universidade, aquele que

entrou por causa da vaga, por causa

da cor da pele. Os alunos têm que ser

todos iguais. ( ... )

muito mais, mas essa soma ajuda

muito as universidades, principal-

mente a uemg. ( ... )

Todas as pessoas sérias da área tra-

tam a educação como um bem públi-

co. É preciso ter cuidado com a frus-

tração de se possuir diploma, mas não

conseguir emprego. Diplomas não tra-

zem empregabilidade. No século XXI.

o termo empregabilidade será muito

utilizado. Não basta que a pessoa es-

teja formada; é preciso que consiga

emprego. O índice de frustração é

muito grande. Discute-se, por exem-

plo, o que é pior: a pessoa não haver

formar-se em castigo: se for dado a

um aluno de baixa renda um curso

muito ruim, para onde irá sua

empregabilidade? É uma situação

extremamente complicada.

É inegável o caráter democrático da

reforma. Temos três projetos. Nós, da

Associação Brasileira dos Reitores de

Universidades Estaduais e Munici-

pais - Abruem -, apesar de lutar, não

conseguimos ser atendidos integral-

mente no que precisávamos. O pró-

ximo fórum será o Congresso Nacio-

nal. Democraticamente, a reforma

está só começando.
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Professor Arquimedes Diógenes Cilone
Reitor da Universidade Federal de Uberlândia

,

Não consigo conceber uma politica de ensino que não congregue na mesma

discussão o ensino superior e o ensino básico. A reforma
universitária, até agora, em sua terceira versão, ainda não enfrentou essa questão.

Se pretendemos construir uma políti-

ca de ensino superior para Minas Ge-

rais, será preciso espelhar-nos naquilo

que o governo federal está tentando

fazer em sua reforma universitária, no

que tem de bons e maus exemplos,

que nos poderão ajudar a definir um

caminho para Minas Gerais. Começa-

ria destacando o bom: a reforma uni-

versitária analisa o ensino superior

como um sistema.

Portanto, também deveríamos nortear

uma política para o Estado de Minas

Gerais pensando-nos a todos como

um sistema, independentemente da

nossa razão pública ou particular. Isso

facilitaria o planejamento e o enfren-

tamento das múltiplas questões que

poderão ser suscitadas.

Destaco também o que ela tem de

ruim. Não consigo conceber uma po-

lítica de ensino que não congregue na

mesma discussão o ensino superior e

o ensino básico. A reforma universitá-

ria, até agora, em sua terceira versão,

ainda não enfrentou essa questão. Que

Minas Gerais não cometa o mesmo

erro. Precisamos analisar o ensino su-

perior e o ensino básico de forma

acoplada. até porque, complementares,

podemos ajudar-nos muito. As univer-

sidades, principalmente as públicas.
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têm o dever de ajudar a enfrentar mui-

tas questões, especialmente a necessá-

ria recuperação do ensino público básico.

O nosso sistema de ensino superior

tem várias caracteristicas, que, obvia-

mente, reproduzem-se no nosso Es-

tado. Estou falando do sistema como

federação. mas é claro que isso se re-

produz no nosso estado, como, por

exemplo, um sistema educacional em

franca ampliação e bastante diversifi-

cado, mas essa ampliação repousa

fundamentalmente no crescimento do

ensino privado. Já no ensino de pós-

graduação, a expansão e a consoli-

dação fazem-se com uma grande pre-

dominância no setor público.

Existe uma sintonia precária com a

sociedade quanto às suas demandas;

mas não formamos administradores

públicos. Essa é uma grande necessi-

dade, não só da nossa região, mas de

todo o Estado, quiçá de todo o Brasil. A

imensa maioria dos prefeitos que me

visitam pede a indicação de adminis-

tradores para acompanhá-los. Em ge-

ral, são figuras com forte percurso poli-

tico. senão não seriam prefeitos, mas

com pouca penetração nas lides finan-

ceiras. E faltam administradores públi-

cos no Brasil. Isso ilustra o que estou

tentando dizer.

O sistema de ciência, tecnologia e ino-

vação está em crescimento diversifica-

do, buscando uma interação cada vez

maior com o setor produtivo. Nossa in-

serção internacional é crescente, tanto

nos setores envolvidos com ciência,

tecnologia e inovação quanto nas ci-

recem de professores licenciados para

o ensino básico.

Financiamento público precário.

intermediado pelo MEC e outros

Órgãos oficiais, sem continuação, sem

planejamento e sem estratégias de

investimento adequadas. Que o nosso

estado saiba construir um projeto para

o ensino superior de forma que nos

encontremos numa situação contrária

a essa. Que isso seja feito de forma

planejada. tratando todas as instituições

públicas e privadas como parte de um

sistema com a missão de ajudar este

Estado a se tornar cada vez melhor.

Descumprimento de previsões legais

quanto ao financiamento da educação

superior pública, tanto estadual quanto

federal. Reconheço o esforço do go-

Existe uma sintonia precária com a sociedade quanto às suas

demandas .,  há uma adequação lenta, currículos rígidos e o

desconhecimentO  de demandas reais por cursos superiores.

há uma adequação lenta. currículos rí-

gidos e o desconhecimento de deman-

das reais por cursos superiores. Cito um

exemplo. Tenho conclamado meus

pares da Universidade Federal de

Uberlândia, da nossa Faculdade de

Gestão e Negócios, que ministra curso

de Administração oito vezes agraciado

com o conceito A no antigo Provão, a

constatar que estamos formando bem

administradores de empresas privadas.

ências humanas e sociais. Todas as

universidades federais públicas do

Estado estão buscando convênios in-

ternacionais. ( ... ) No momento, perce-

bemos no Pais uma rápida implanta-

ção e expansão da internet e de ou-

tros meios modernos de comunicação,

incluindo videoconferência, o que vem

impulsionando a EAD. ( ... ) Devemos

utilizá-la para dar resposta aos mui-

tos bolsões do nosso Estado que ca-

verno Luiz Inácio Lula da Silva a favor

da recuperação do nosso custeio, mas

os recursos liberados às universida-

des federais continuam muito aquém

das nossas necessidades. ( ... ) Cito

também o esforço do atual governo

do Estado. A Fapemig nunca obteve

tantos recursos. Espera-se que, no

ano que vem, o Estado cumpra final-

mente a Constituição para chegarmos

ao sonhado 1% e permitir que os pro-
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fessores Drummond e Mário Neto,

presidente da Fapemig e diretor ci-

entifico, respectivamente, corres-

pondam aos anseios da comunida-

de de pesquisa.

Falta de política de pessoal adequa-

da. Continuamos com mais de 9 mil

substitutos no sistema. Refiro-me às

universidades federais. Na minha opi-

nião, da qual podem discordar, o

ProUni foi a maneira que o governo

o indicador internacional que

usamos no meio educacional aponta para o fato de

apenas cerca de 9% da população entre
1 8e24anos estarem matriculados

no ensino superior. No Brasil, há, em média, 20
milhões de jovens nessa faixa etária. Entretanto,
apenas 10 % são oriundos de famílias com

renda acima de 20 salários mínimos.

encontrou de as universidades parti-

culares reduzirem a evasão e apro-

veitarem as quase 500 mil vagas oci-

osas. Como educador, tenho que di-

zer que no sistema particular há uma

inadimplência média de 30%. De cada

10 alunos, 3 desistem por falta de con-

dições financeiras familiares. É assim

que vejo o Prouni. Aponto a gravís-

sima questão não enfrentada da qua-

lidade. O diferencial da qualidade do

sistema público não foi levado em con-

ta na elaboração do programa. No fi-

nal das contas, nivelou-se por baixo

o sistema de ensino superior do

Pais. ( ... )

O indicador internacional que usamos

no meio educacional aponta para o

fato de apenas cerca de 9% da popu-

lação entre 18 e 24 anos estarem

matriculados no ensino superior. No

Brasil, há, em média, 20 milhões de

jovens nessa faixa etária. Entretanto,

apenas 10% são oriundos de famílias

com renda acima de 20 salários míni-

mos. Portanto, somente cerca de 2

milhões de jovens nessa faixa de ida-

de teriam condições de pagar pelo

ensino. Isso mostra porque estamos

lidando com uma inadimplência tão

alta. Esse número já foi atingido há

muito. ou seja, há mais de 2 milhões

de alunos matriculados no sistema

particular.

Pensando no nosso Estado, chamo a

atenção para esse número, que apre-

senta uma média. Esse número cru

diz muito pouco. O Estado de Minas

Gerais ainda não chegou a 7% de jo-

vens entre 18 e 24 anos matriculados

no ensino superior. Estamos apenas

próximos desse percentual. Portanto.

nosso Estado está abaixo da média

nacional. ( ... )

Há outros dados importantes. A curto

prazo, a meta do Plano Nacional de

Educação é atingir 30% dessa faixa

etária, o que significaria, até 2010.

multiplicarmos por mais de três o que

temos hoje. Eu diria que isso é virtu-

almente impossível. No entanto, mos-

tra o desafio que temos a enfrentar.
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Temos mais de 46 milhões de brasi-

leiros analfabetos, dos quais 30 mi-

lhões são analfabetos funcionais e 16

milhões. analfabetos completos, na

verdadeira acepção do termo. Cerca

de 36 milhões de alunos encontram-

se matriculados no ensino fundamen-

tal. Com isso, praticamente atingimos

a universalização. No entanto. preo-

cupa-nos - daí o projeto Veredas, já

mencionado - a quantidade de pro-

fessores leigos que obviamente tra-

balham com o ensino básico público.

Essa é outra das grandes diretrizes

existentes quando enfrentamos o de-

safio de construir um plano para o

ensino superior de Minas Gerais. Há

que se encarar de frente o problema

da capacitação desses mais de um

milhão de docentes leigos. Não sei

quantos há em Minas Gerais. mas tal-

vez esse número seja proporcional ao

tamanho do Estado, principalmente

considerando-se os nossos bolsões

de miséria.

Se queremos realmente enfrentar a

questão da educação como um todo,

temos de considerar a importantíssi-

ma recuperação do ensino público

básico, o que não será feito sem a aju-

da das universidades, que têm a obri-

gação de ajudar os governos federal

e estadual a enfrentar essa realida-

de, capacitando docentes.

Outro dado importante: há mais de 9

milhões de alunos matriculados no

ensino médio, e 3.9 milhões, em

16.453 cursos de graduação. São da-

dos do final de 2003. Não tenho ain-

da os dados de 2004, que já devem

estarem fase final de tabulação. Tudo

isso mostra diretrizes importantes para

o nosso plano em Minas Gerais.

Um último dado: dos 2.2 milhões de alu-

nos matriculados em cursos noturnos.

apenas 407 mil encontram-se na rede

pública. Dos 1,7 milhão de estudantes

de cursos diurnos, praticamente 900 mil

são de instituições privadas. A oferta do

ensino superior público ainda está mui-

to aquém do desejado no Brasil.

Se queremos realmente enfrentar
a questão da educaçao como um todo,

temos de considerar a importantíssima
recuperação do ensino público básico,

o que não será feito sem a ajuda
das universidades, que têm a obrigaçao
de ajudar os governos federal e estadual a enfrentar

essa realidade, ca pacita n do docentes.

Há pouco, comentei a média. Em nos-

so Estado, o desafio é ainda maior,

porque estamos abaixo da média. O

que fazer? Quais seriam as diretrizes

que deveríamos seguir no enfren-

tamento do desafio de construir um

plano para o ensino superior em Mi-

nas? Já comentamos o acerto que o

governo federal comete quando pen-

sa em criar o sistema de ensino supe-

rior, o que Minas Gerais também faz.

Já mencionei também o erro que o

governo federal, em minha opinião,
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comete ao tratar o ensino superior

desvinculadadamente do ensino bá-

sico. Deveríamos estar falando da

reforma da educação, não apenas

da reforma do ensino superior. Va-

mos tentar cometer esse acerto em

Há que se pensar em enfrentar as

múltiplas questões que ainda temos

para a consolidação no nosso sis-

tema de pós-graduação. E ai, creio

que as universidades federais, prin-

cipalmente, têm a missão de nos

des públicas estudam os filhos da clas-

se média-alta ou da classe rica, e os

filhos dos pobres vão para as univer-

sidades particulares. Isso não é ver-

dade. Tenho certeza de que o que ve-

rificamos em Uberlândia será verifica-

do também em outras instituições.

Mais da metade de nossos estudan-

Minas quando pensarmos nosso avaliar como rede e ajudar as parti-

projeto.	 culares a capacitar ainda mais do-

centes, para que possamos respon- tes são oriundos das camadas menos

Temos que pensar na educação a der o necessário crescimento da favorecidas da sociedade.

distância como uma ferramenta im- pós-graduação em Minas.

portantissima, que nos permita ofe-	 Uberlândia oferece, hoje, o segundo

recer cursos a distância - ou semipre-	Há que se pensar, ainda, na impor-	maior número de bolsas de alimenta-

senciais. nos moldes do Veredas - tantissima questão da evasão. O go-	ção do sistema federal. Tenho mais de

Há que se pensar na expansão do ensino técnico. Nem todos

os jovens que hoje estão no ensino f 	no

ensino médiodesejamfazerensino superior.

vemo federal criou o ProUni, mas ain-	1.300 bolsas e mais de 800 meninosprincipalmente em nossos grandes

bolsões de miséria. Nós, congrega-

dos, universidades públicas e parti-

culares. pensando-nos como siste-

ma. teríamos condições de dar essa

resposta ajudando o governo do Es-

tado a fazer esse enfrentamento. A

educação a distância é uma ferra-

menta importantíssima para isso.

Há que se pensar na expansão do

ensino técnico. Nem todos os jovens

que hoje estão no ensino fundamen-

tal ou no ensino médio desejam fazer

ensino superior.

da não institucionalizou um projeto de

bolsas de permanência na instituição.

O índice de evasão no sistema fede-

ral é muito alto; não tão grande quan-

to no sistema particular, mas é alto,

muitas vezes causado por dificulda-

des que o aluno encontra no próprio

curso e porque o estudante das uni-

versidades públicas tem poucos re-

cursos. A titulo de exemplo: em

Uberlândia. 53% dos estudantes são

oriundos das classes C. D e E. são

alunos pobres. È uma baleia. uma len-

da urbana dizer que nas universida-

na fila, esperando para ganhar uma

bolsa para poder comer de graça no

restaurante universitário. Esses são

prováveis desistentes.

Eu teria muito mais a dizer. Quero

apenas reiterar as diretrizes que ten-

tei apontar para propiciar a discus-

são com os debatedores aqui pre-

sentes. Que possamos contar com

a reflexão da platéia para nos auxi-

liar na construção do nosso tão so-

nhado projeto para o ensino supe-

rior em Minas Gerais.
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Ulisses de Oliveira Panisset
Presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais - Sinpro/MG

A educação brasileira, no início do Brasil Colônia,
a partir de 1549, foi, toda ela, durante 21 O a fl OS, realizada basicamente

pelos jesuítas, em instituições privadas confessionais.

Considero-me um educador híbrido,

pois tenho um histórico de prestação

de serviços nas áreas pública e priva-

da. Fui professor de uma escola pú-

blica federal. o Colégio Militar de Belo

Horizonte; presidi o Programa de Ex-

pansão e Melhoria do Ensino, organi-

zado pelo MEC, que construiu 65 es-

colas chamadas polivalentes em Mi-

nas Gerais; fui membro e presidi por

dez anos o Conselho Estadual de Edu-

cação de Minas Gerais; também fui

membro e presidi por dois anos o Con-

selho Nacional de Educação. Mas, na

verdade, minha história de vida como

educador foi construída em uma insti-

tuição privada, o Instituto Metodista

Izabela Hendrix. hoje desdobrado em

Colégio Izabela Hendrix e Centro

Metodista Universitário Izabela

Hendrix, do qual acabo de me desli-
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gar por entender que. chegando aos

80 anos de idade. estava na hora de

diminuir o ritmo das minhas ativida-

des. No entanto, os colegas insistiram

em me levar à Presidência do Sindi-

cato dos Profissionais de Ensino de

Minas Gerais, e não resisti ao desa-

fio. É principalmente nessa condição

que me honra estar presente nesta

manhã tão produtiva.

Falarei como presidente de um sindi-

cato de instituições privadas e, por-

tanto, valeria a pena fazer um rápido

vôo sobre a história da educação bra-

sileira, desde a Colônia, apenas para

se ter uma breve visão.

A educação brasileira, no inicio do

Brasil Colônia. a partir de 1549, foi,

toda ela, durante 210 anos, realizada

basicamente pelos jesuítas, em insti-

tuições privadas confessionais. Com

a briga entre o Marquês de Pombal e

rios, que, entre outras coisas, estabe-

lecia uma forma de financiamento da

educação no País. Para que tenha-

mos uma idéia, taxava-se com 1 real

- moeda da época - cada arrael, algo

em torno de meio quilo de carne ver-

de vendida nos açougues. como dizia

a lei. para a educação. Além disso.

dez reais por canada - antiga medida

de líquidos que equivalia a quatro

quartilhos - de aguardente-do-reino

também eram destinados ao financia-

mento da educação.

Costumo brincar dizendo que esse fi-

nanciamento, por meio de recursos

oriundos da cachaça. contribuiu para

embebedar a evolução do nosso sis-

tema educacional durante muito tem-

po. Com esses impostos. o Marquês

de Pombal criou também as chama-

das aulas régias, que nada mais eram

do que disciplinas isoladas, pulveriza-

das, que não levavam a lugar nenhum.

lavam excelentes serviços à educa-

ção. Seguiram-se outras escolas no

campo do ensino privado, que foram

preenchendo o vazio que. à época, o

governo não ocupava. Para citar al-

gumas, podemos lembrar uma de

Congonhas do Campo e outra do Rio

de Janeiro. do Dr. Crow. Assim, ensi-

no confessional e ensino leigo come-

çaram a surgir. Curiosamente, no en-

sino superior, que surgiu após a che-

gada de Dom João VI ao Brasil. a úni-

ca possibilidade de ingresso perten-

cia aos estudantes do Colégio Dom

Pedro II. fundado 17 anos após o Co-

légio Caraça. Nesse período, houve

o surgimento de várias escolas parti-

culares, confessionais e leigas, e elas

foram-se equipando. O aluno que qui-

sesse ingressar na faculdade e que

não tivesse estudado no Colégio

Pedro II tinha que ser submetido a um

exame. Eis o motivo de as escolas

começarem a se equipar e preparar

o esforço que está sendo feito atualmente começou

como Fundef e caminha agora para a aprovação do Fundeb, que é

um fundo para defesa e apoio à educação básica.

os homens da Companhia de Jesus,

eles foram expulsos de Portugal e de

todas as colônias e proibidos de exer-

cer o magistério, a arte de ensinar.

Após 1759. houve, no Brasil, uma to-

tal desagregação e pulverização do

ensino. O Marquês de Pombal criou

uma lei chamada Subsídios Literá-

Em conseqüência, tivemos uma difi-

culdade imensa no desenvolvimento

da educação em todo o País.

No inicio do século XIX. para nós. mi-

neiros. é muito agradável citar o que-

rido e lendário Colégio Caraça, fun-

dado em 1820. Muitas escolas já pres-

os alunos para o ingresso no ensino

superior. É bom não esquecermos

que, quando falei sobre subsídios li-

terários, ao criar essa taxação. o Mar-

quês de Pombal determinou que o di-

nheiro arrecadado fosse aplicado para

atender às necessidades regionais,

mas o grosso seria para o ensino su-
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perior. Esse é outro vício que acabou

se perpetuando ao longo da nossa

história. O Ministério da Educação

consome mais de 70% dos seus re-

cursos na manutenção das escolas da

rede federal de ensino.

O esforço que está sendo feito atual-

mente começou com o Fundet e ca-

minha agora para a aprovação do

Mackenzie: em 1881, instalou-se, na

cidade de Piracicaba, o chamado Co-

légio Piracicabano. hoje Universidade

Metodista de Piracicaba; mais tarde,

na cidade de Porto Alegre, juntamen-

te com o Instituto Porto Alegre. o Co-

légio Americano formou o Centro Uni-

versitário Metodista IPA, onde. por si-

nal. encontra-se matriculado o neto

do ex-ministro Tarso Genro, que re-

no privado por parte de determinadas

autoridades. e penso que isso é um

equivoco. Não estamos contra o en-

sino público, somos apenas uma par-

te que tenta complementá-lo.

Nossa presença na educação básica.

ensino fundamental e médio foi bas-

tante grande em uma determinada

época. Hoje, a participação no ensino

A escola particular entende que educação é basicamente um

deverdo Estado, mas o art. 209 da Constituição diz que o ensino é

livrepara a iniciativa privada.

Fundeb. que é um fundo para defesa

e apoio à educação básica, e não mais

ao ensino fundamental, pelo qual o

governo federal aplica recursos para

sustentar a educação básica nos Es-

tados e Municípios onde não se atin-

ge um nível minimo de custo de aluno

por ano. O Fundef teve um significa-

do muito grande na melhoria e expan-

são do ensino fundamental.

Esse movimento que aconteceu na

educação a partir do início do século

XIX recebeu outras colaborações,

como, por exemplo, da educação

metodista, área em que atuei até

recentemente. O Izabela Hendrix é

uma instituição metodista. Algumas

igrejas protestantes, principalmente

presbiterianas e metodistas, começa-

ram a se instalar aqui: em 1870, ins-

talou-se o Colégio Mackenzie. que

depois se transformou e hoje é a re-

conhecida e grande Universidade

velou preferência por esse tipo de

educandário; em 1889. em Juiz de

Fora. foi criado o Colégio Granbery,

hoje Instituto Metodista Granbery, que

também ingressou no ensino superi-

or e pelo qual passaram gerações de

políticos altamente significativos para

o nosso estado.

Não posso deixar de dizer que. no iní-

cio do século XX. no ano de 1904. foi

fundado o Instituto Izabela Hendrix.

em Belo Horizonte, que hoje conta

com o colégio tradicional e o centro

universitário. Aliás, completamos 100

anos em 5 de outubro de 2004.

Se menciono esses dados de nature-

za histórica, é porque quero mostrar

o significado da presença da inicia-

va privada na educação do País. Nes-

sa minha longa vida de mais de 50

anos de magistério, muitas vezes senti

um certo preconceito quanto ao ensi-

fundamental reduziu-se enormemen-

te. graças à louvável expansão das es-

colas públicas. Também foi grande a

nossa participação na educação infan-

til. hoje diminuída porque, aos poucos,

os municípios - a quem cabe manter

a educação infantil - estão assumin-

do suas responsabilidades e, com

isso, o número de matrículas em es-

colas infantis particulares está diminu-

indo. Isso é muito bem-vindo.

A escola particular entende que edu-

cação é basicamente um dever do

Estado, mas o art. 209 da Consti-

tuição diz que o ensino é livre para

a iniciativa privada. Ao citar esse

artigo, faço menção ao projeto de

reforma do ensino superior, que se

acha ainda em gestação no Minis-

tério da Educação e que, declara-

se, será encaminhado no inicio do

próximo ano à consideração do

Congresso Nacional.
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( ... ) o ensino

superior não é

para todos; e não há

nisso nenhum

sentimento

antidemocrático. O

desempenho
no ensino superior

pressupõe um

preparo
intelectual suficiente

para o desenvolvimento

nesse nível de ensino.

Ouvi com muita atenção o professor

Arquimedes Diógenes Ciione, reitor da

UFU, que fez judiciosas críticas a esse

projeto. Para economizar tempo. en-

dosso praticamente todas as suas de-

clarações: só faço uma pequena res-

trição quanto à afirmação de que as

instituições federais recebem seu

maior contingente, provavelmente,

das classes c. D e E. Nas estatísticas

que possuo. isso não corresponde à

verdade: as universidades federais re-

cebem um grande contingente de alu-

nos oriundos das classes A e B, sem

embargo de também receberem alu-

nos das classes C. D e E. O equívoco

está - e concordo também com o rei-

tor quanto a esse aspecto - na for-

ma pela qual foi realizado o ProUni,

que baixou o nível de ingresso na

universidade.

Temos que nos convencer de que o

ensino superior não é para todos: e

não há nisso nenhum sentimento

antidemocrático. O desempenho no

ensino superior pressupõe um pre-

paro intelectual suficiente para o de-

senvolvimento nesse nível de ensi-

no. Quando se introduz na univer-

sidade, de qualquer maneira, uma

faixa que não foi preparada adequa-

damente para esse ensino, baixa-

se o nível de qualidade do ensino

superior.

Finalmente me volto, muito rapida-

mente. para o ensino superior no Es-

tado de Minas Gerais. Confesso que

ter deixado o Conselho Estadual de

Educação em 1996. quando fui para

o conselho Nacional de Educação,

fez-me distanciar um pouco do pro-

blema específico de Minas. Mas nun-

ca deixei de acompanhar a evolução

da educação superior neste Estado e,

principalmente, a evolução da histó-

ria de nossas duas universidades, cri-

adas com a Constituição de 1989. a

Uemg e a Unimontes.

Acabei de receber um exemplar da

Proposta de Emenda à Constituição

n9 66. que - entendo eu - se trata de

projeto que merece o maior carinho e

o maior cuidado desta egrégia Assem-

bléia Legislativa, porque busca dar

solução a uma complexidade adminis-

trativa que envolve principalmente a

Uemg, flexibilizando um pouco mais

a constituição dessa universidade e

permitindo que determinados as-

pectos de sua administração, cujas

dificuldades pudemos perceber no

relato do seu ilustre reitor, sejam

deslindados.

Não quero ultrapassar este minuto

que me sobra e concluo dizendo que

tudo o que queremos, enquanto es-

colas particulares, é continuar poden-

do participar e contribuir para o cres-

cimento deste País. Não queremos ser

tratados como adversários do poder

público, e muito menos como adver-

sários da escola pública, de que pre-

cisamos, que respeitamos e enten-

demos ser de absoluta e prioritária

necessidade. Queremos ser vistos

como parceiros que querem cami-

nhar na mesma direção, buscando

o mesmo objetivo: melhorar cada

dia mais a qualidade da educação

em nosso país.
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Professor Adair Ribeiro
Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação

O Conselho Estadual de Educação tem a enorme obrigação
de cuidar da educação como um todo. () Não há como promover a

educação superior sem se preocupar com a basica.

Meu tema, que faz parte do item além disso, analisar por que o conse-

Construçáo de uma Política da Edu- lho existe, como ele foi criado, qual a

cação Superior para Minas Gerais', é concepção da sua presença na edu-

a atuação do Conselho Estadual de cação do Estado de Minas Gerais. em

Educação no funcionamento e na qua- todos os níveis, desde a educação

idade dos recursos oferecidos. Ao tra-	básica até a educação superior.

tar do tema, é importante abordar al-

guns aspectos: primeiro, a competên-

cia do Conselho Estadual de Educa-

ção no campo da educação superior:

A Constituição Federal, no artigo 24,

inciso IX, diz que "compete à União,

aos Estados e ao Distrito Federal le-

gislar concorre ntemente sobre educa-

ção, cultura, ensino e desporto". A

Constituição do Estado de Minas Ge-

rais, no artigo 206, estabelece a com-

petência do Conselho Estadual de

Educação. Cabe ao Conselho Esta-

dual de Educação normatizar os sis-

temas e cabe também a ele interpre-

tar a legislação de ensino. Temos ain-

da duas leis delegadas - a Lei Dele-
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gada 31, de 28 de agosto de 1985, e

a Lei Delegada 105. de 29 de janeiro

de 2003 - que estabelecem as fun-

ções do conselho e sua composição.

É importante dizer que o artigo 82 do

ADCT da Carta mineira estabelece as

instituições de ensino que estão vin-

culadas pedagogicamente ao Conse-

lho Estadual de Educação. Nós, que

o compomos, não podemos contes-

tar a Constituição nem as leis. O con-

selho é um órgão de Estado. que tem

como função fazer com que as leis

sejam cumpridas e, é claro, trabalhar

por uma educação de qualidade no

Estado de Minas Gerais.

O Conselho Estadual de Educação tem

a enorme obrigação de cuidar da edu-

cação como um todo. O tema deste

fórum é a educação superior, que está

infimamente ligada à educação básica.

Não há como promover a educação su-

perior sem se preocupar com a básica.

Nessa perspectiva, a educação supe-

rior também cuida da formação dos

professores. É na educação superior

que o mestre pode ser formado, em-

bora, pela LDB, haja também a for-

mação em nível médio. Com a visão

de que o conselho é um órgão de Es-

tado e de que deve atuar para a qua-

lidade da educação, temos discutido,

semanalmente, a nossa política edu-

cacional e o que a Câmara de Educa-

ção Superior poderia fazer para con-

tribuir com a qualidade da educação.

A legislação federal e a legislação es-

tadual prevêem a importância da qua-

idade da educação. O artigo 206 da

Constituição Federal diz que "o ensi-

no será ministrado com base na ga-

rantia de padrão de qualidade". Ape-

sar de esse ser um princípio extrema-

mente subjetivo, espera-se que seja

cumprido. No artigo 208, a mesma

Constituição diz que é dever do Esta-

do efetivar a educação "mediante a

garantia de acesso aos níveis mais

elevados do ensino, da pesquisa e da

criação artística, segundo a capacida-

de de cada um". Já o art. 209 fala da

livre iniciativa da educação na área do

ensino privado. Diz que, se autoriza-

do, o curso tem que ser avaliado pelo

poder público. Embora a iniciativa pri-

vada tenha seus custos. a avaliação

cabe ao setor público.

Muitos dizem que a situação em Mi-

nas Gerais é inusitada. Vamos ver um

pouco da situação do País, no que diz

respeito às instituições de ensino pri-

vadas, mas que estão ligadas. peda-

gogicamente. ao Conselho Estadual

de Educação. A título de exemplo, fiz

um levantamento de todas as institui-

ções privadas de ensino superior liga-

das ao Conselho Estadual de Educa-

ção de São Paulo, num total de 52.

Verifiquei o preço das mensalidades

em algumas delas e. tomando o cur-

so de Medicina como padrão de aná-

lise, vi que uma instituição em Santo

André cobra R$ 1.928.99 pela men-

salidade; em Jundiai, uma outra co-

bra R$ 2.365. Também em Santa

Catarina. encontramos. por meio de

pesquisa na internet, cerca de 15 ins-

tituições de ensino ligadas ao siste-

ma estadual: a maioria são universi-

A legislação

federal e a estadual

prevêem a importância

da qualidade

da educação. O art. 206

da Constituição Federal

diz que 'o ensino será

ministrado com base na

garantíade

padrão de qualidade.
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dades privadas, apenas uma ou duas

são públicas. Ou seja, a situação é inu-

sitada, mas não é exclusiva de Minas.

Apesar de toda a polêmica, não cabe

ao conselho promover grande discus-

são sobre o que fazer com essas ins-

tituições. E do conselho a obrigação

de cumprir a legislação pertinente,

segundo a qual essas instituições es-

tão ligadas a ele. Assim, sua missão.

entre várias outras. é avaliar essas

instituições, a qualidade do seu ensino

e seus cursos.

Até 1997 ou 1998, havia pouquís-

simas instituições de ensino superior

no Estado. A partir dessa época. fo-

ram sendo criadas as universidades.

Temos em mãos um documento que

diz que essas instituições deveriam ter

sido criadas pelo sistema federal de

ensino, ao qual seriam ligadas, mas

que o próprio MEC encaminhou para

Minas Gerais os processos que ali

estavam. Tenho o ato administrativo

em que o MEC devolve e encaminha

ao Conselho Estadual de Educação

de Minas Gerais, pelo Oficio n g 44, de

23 de julho de 1977, o processo de

credenciamento da Universidade de

ltaúna, em que o Conselho Nacional

de Educação, fundamentado na con-

sultoria jurídica do MEC, reconhece a

competência estadual da matéria em

face da LDB, principalmente de seu

artigo 10. inciso IV.

Ou seja, não foi o conselho que pediu

que os processos viessem para cá;

eles nos foram encaminhados pelo

próprio MEC. E. para praticar uma

Em momento algum

dispensaremos as

normas federais,

mas, ao lado delas,

estaremos analisando a

realidade do

Estado de Minas Gerais,

a fim de criar

critérios de

qualidade para autorizar

cursos de

graduação em

nosso sistema estadua

de educação.

política de qualidade, não podemos

ficar discutindo esse pormenor, que já

é objeto de uma Adin no âmbito do

Supremo Tribunal Federal. mas ape-

nas cumprir o que se determina, pe-

dindo a essas instituições que sigam

nossas normas, e cobrando delas a

qualidade da educação conforme pre-

visto em nossa Constituição e na LDB.

É importante que isso seja frisado: ne-

nhuma dessas instituições pediu para

pertencer ao sistema estadual. Elas

foram criadas na década de 1960, por

leis estaduais ou municipais, por isso

ficaram vinculadas ao sistema esta-

dual de educação na Constituição do

Estado de 1967, nas mais recentes e,

agora. nade 1989. que reafirma essa

condição.

No âmbito universitário, temos duas

instituições públicas de ensino supe-

rior - a Unimontes e a Uemg - vincu-

ladas ao Conselho Estadual de Edu-

cação. Mas há outras instituições vin-

culadas ao conselho que não são uni-

versidades, como a Fundação João

Pinheiro, a Fundação Helena Antipoff

e a Utramig. Se fizermos um levanta-

mento, veremos que hoje. além das

duas universidades já citadas, temos

mais 34 instituições vinculadas ao

Conselho Estadual de Educação, que,

por proposta deste fórum. deve preo-

cupar-se com a qualidade.

O que fez, então. o Conselho Estadu-

al de Educação? Em um primeiro

momento. promoveu uma discussão

com a classe dos odontólogos. per-

guntando a seus representantes quais
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eram. em sua visão, os indicativos de

qualidade de um profissional formado

em Odontologia. A resposta veio em

rios de qualidade para o sistema es-

tadual de educação. Em momento al-

gum dispensaremos as normas fede-

Auxiliadora é presidente de uma co-

missão que está trabalhando o reco-

nhecimento desses cursos, visando à

Entre as dez primeiras instituições privadas do País, três são

de Minas Gerais e duas são do sistema estadual de educação, ligadas ao

Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais.

um relatório entregue pelo Conselho

Regional de Odontologia, pela Asso-

ciação Brasileira de Odontologia e

pela Academia Mineira de Odontolo-

gia ao Conselho Estadual de Educação.

Após uma análise profunda, o conse-

lho aprovou parecer pela implantação.

em Minas Gerais, de mais de 90%

das propostas das entidades de clas-

se sobre os critérios de qualidade para

autorizar cursos de graduação em

Odontologia. A partir de então. os cur-

sos de Odontologia do sistema esta-

dual de educação terão de seguir os

critérios de qualidade estabelecidos

pela sociedade. Isso trouxe uma res-

ponsabilidade ainda maior para o con-

selho estadual.

Outras áreas do conhecimento tam-

bém têm sido objeto de discussão no

conselho. O deputado Doutor Viana,

presidente da Comissão de Educação

da Assembléia, disse que nós, da Ci-

ência e Tecnologia e do conselho, so-

mos responsáveis por uma parte des-

se trabalho. No entanto, queremos ou-

vir a sociedade antes de criar, em to-

das as áreas do conhecimento, crité-

rais, mas. ao lado delas, estaremos

analisando a realidade do Estado de

Minas Gerais, a fim de criar critérios

de qualidade para autorizar cursos de

graduação em nosso sistema estadu-

al de educação.

Há casos que não cabe ao conselho

autorizar. Por exemplo: cursos de uni-

versidades e centros universitários

são autorizados pelos próprios conse-

lhos competentes dessas instituições

de ensino. Mas, se há o reconheci-

mento desses cursos, o conselho fará

a avaliação para verificar se eles aten-

dem às normas do sistema estadual

e às normas federais atinentes.

Existem duas leis estaduais - as Leis

ngs 14.202 e 14.479 - que estabe-

lecem que as universidades, os cen-

tros universitários e as fundações edu-

cacionais podem criar cursos de gra-

duação, desde que em convénio com

prefeituras municipais. Às vezes. o

conselho recebe uma crítica dizendo

que foram criados vários cursos e ele

não se manifestou, mas existem leis

estaduais que não cabe ao conse-

lho contestar. A conselheira Maria

busca de qualidade. O Conselho Es-

tadual de Educação conhece seus li-

mites, mas também conhece sua au-

tonomia e obrigações com a educa-

ção superior do Estado.

Uma matéria da "Folha de S. Paulo"

do dia 15 [de setembro] traz o censo

do MEC sobre a qualificação das insti-

tuições em relação ao corpo docen-

te. A matéria faz um ranking das ins-

tituições públicas e privadas. Entre

as dez primeiras instituições priva-

das do Pais, três são de Minas Ge-

rais e duas são do sistema estadu-

al de educação, ligadas ao Conse-

lho Estadual de Educação de Minas

Gerais. Das dez primeiras classifi-

cadas em relação a corpo docente,

qualificação e dedicação. três são

mineiras, duas ligadas ao conselho

estadual e uma ao conselho fede-

ral. As outras sete pertencem a ou-

tros estados do Pais.

Isso demonstra que desconhecíamos

tal resposta, ou seja, o esforço des-

sas instituições na busca de habilita-

ção e condições de trabalho para seus

docentes. É pena que algum jornal do
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nosso estado não tenha divulgado -

como fez, de forma bem clara, a "Fo-

lha de S. Paulo" - a lista das dez me-

lhores e piores instituições do último

censo educacional do MEC, publica-

do em 2003. Não temos os dados de

2004 e 2005. apesar de várias insti-

tuições terem afirmado que os dados

recentes seriam melhores. Concorda-

mos, mas devemos tomar como base

os dados publicados pelo MEC.

O Conselho Estadual de Educação

constatou que algumas de suas pro-

postas estão sendo seguidas pelas

instituições do sistema. Como o con-

selho pode ajudar na política aqui pro-

posta? Inicialmente, poderá realizar,

em parceria com a Assembléia e ins-

tituições de ensino, académicos, pro-

fessores e alunos, discussões sobre

qualidade de ensino e critérios por área

de conhecimento. Além disso. poderá

cobrar qualidade de suas instituições.

A qualidade pode ser dividida em dois

aspectos: o quantitativo e o qualitati-

de de docentes por mestrado e dou-

torado. Quanto ao aspecto qualitati-

vo, a avaliação depende da comissão

verificadora. Os professores compo-

nentes das bancas devem ser espe-

cialistas para avaliar a qualidade de

ensino. O conselho estabelece alguns

itens, como a avaliação feita por meio

de entrevistas com docentes e alunos

para estes explicarem como aconte-

ce a educação; ou a avaliação dos

planos de ensino, para ver o que é

abordado pelas metodologias.

A quantidade é expressa em relató-

rios. a qualidade depende dos exami-

nadores. Por isso contamos com exa-

minadores de todas as universidades

e faculdades do Estado, como a

UFMG, UFU, PUC-MG. Uemg e

Unimontes. Fazemos o cadastro e os

avaliadores verificam o que denomi-

namos qualidade de ensino.

Estamos tentando aprimorar essas

apreciações. A Câmara de Educação

Superior resolveu esperar a reforma

será feita para mudar o sistema de

avaliação do conselho, a partir de ori-

entaçôes vindas do nível federal, em-

bora. nos termos da lei e no limite da

própria lei, o Sistema Estadual de Edu-

cação seja autônomo.

Fiquei bastante preocupado com um

aviso estranho e complicado, publica-

do pelo jornal "O Estado de S. Paulo"

no dia 28 de agosto, domingo, na pá-

gina de pequenos anúncios: "Facul-

dade e negócio. Uma das mais

avançadas faculdades de adminis-

tração do País, sede em Belo Hori-

zonte, busca investidores para am-

pliação. Pequeno mote para dobrar

faturamento e criação de franquia".

Segue o número do telefone para

quem quiser: (31) 3411-1443.

Liguei imediatamente para o Conse-

lho Estadual de Educação, a fim de

apurar o que estava acontecendo. Se

estamos discutindo a educação no

Estado de Minas Gerais como um

todo, é claro que o conselho tem que

( ... ) são dois sistemas para a educação superior:

o sistema federal e o sistema estadual de ensino.

O sistema federal cuida das instituições públicas federais e daquelas a

ele vinculadas por serem criadas e mantidas pela iniciativa privada.

vo. O MEC e o conselho estabelecem

alguns critérios para definir se a es-

cola é boa ou não quanto à quantida-

universitária. Após o Enade. é feita

uma avaliação, in loco, por comissões

do MEC. Queremos verificar como ela

ter grande responsabilidade e deve

continuar buscando a qualidade da

educação superior. Mas preocupa-
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mos. sobremaneira. quando anunci-

am em um jornal que se vendem fran-

quias em educação em Minas Gerais.

Na região de São Lourenço, alguns

cursos deram motivo a pareceres do

Conselho Estadual de Educação. Co-

locava-se para o órgão a questão da

criação de cursos em que se iria uma

vez por semana ao Rio de Janeiro e

se obteria o diploma de curso de pós-

graduação. E não é educação a dis-

para verificar a veracidade do que está

sendo alegado.

Não sei se todos sabem, mas são dois

sistemas para a educação superior: o

sistema federal e o sistema estadual

de ensino. O sistema federal cuida

das instituições públicas federais e

daquelas a ele vinculadas por se-

rem criadas e mantidas pela inicia-

tiva privada. Então, pode-se discu-

tir se essas instituições seriam ou

Nossa preocupação é que a qualida-

de do ensino precisa ser trabalhada

constantemente e cobrada por meio

de avaliações das nossas comissões

verificadoras. Nossa responsabilidade

é dizer que temos nossas resoluções,

porque a Constituição Estadual deter-

mina que o conselho seja o respon-

sável pelas normas sobre educação

no sistema. Todas as nossas normas

são aprovadas pelo conselho,

publicadas no Minas Gerais" e só

O Conselho Estadual de Educação sabe que há rflLlitO a ser feito e quer a

colaboração de todos para melhorar a qualidade da educação em Minas

Gerais e contribuir para o desenvolvimento do Estado.

tância, é presencial. O conselho emi-

tiu um parecer mês passado, que será

encaminhado ao Conselho Nacional

de Educação e ao MEC.

Acho que a instituição mencionada no

jornal O Estado de S. Paulo' é do

MEC, e não do nosso sistema. Nós,

mineiros, às vezes somos tachados de

alguma coisa, quando na verdade as

instituições nem sempre são do siste-

ma estadual. Pode haver alguma do

sistema estadual com problema. Se

houver, deve-se fazer a denúncia for-

mal. O conselho Estadual de Educa-

ção, por meio da Resolução 450, dis-

põe que a denúncia formal precisa ser

apurada no prazo mínimo possível.

não do sistema estadual, porque

foram criadas pelo poder público,

mas não são mantidas por ele.

Não discutimos essa questão no âm-

bito do conselho. Enquanto elas esti-

verem aqui. serão tratadas corno sen-

do do nosso sistema. Quando se de-

cidir para onde irão. certamente res-

peitaremos a decisão. Se ficarem aqui,

continuaremos a cobrar delas a quali-

dade. Grande parte dos nossos rela-

tórios são mais pesados na avaliação

que os do MEC. Devemos melhorar

nossos relatórios, sim, mas com cui-

dado, para não fazer algo muito mais

exigente do que o que foi exigido em

algumas áreas.

então entram em vigor. É claro que

essa situação é passível de discussão

e de melhoria. O sistema deve estar

aberto à constante melhoria.

O Conselho Estadual de Educação

sabe que há muito a ser feito e quer a

colaboração de todos para melhorar

a qualidade da educação em Minas

Gerais e contribuir para o desenvolvi-

mento do Estado. Qualquer pessoa

pode sugerir algo ao conselho. e nós,

por meio de discussões internas e ex-

ternas. podemos ouvir a sociedade e

mudar determinado item de uma nor-

ma ou de uma resolução que vise à

melhoria da qualidade do ensino supe-

rior do sistema estadual de educação.
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Luana Bonone
Presidente da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais

É fundamental uma política de permanência do estudante na

universidade. Não adianta democratizar o acesso se isso vai gerar evasão.

A proposta de reforma universitária do

governo federal define 9% para a as-

sistência estudantil, ou seja, para a po-

lítica de permanência do estudante na

universidade, especialmente na uni-

versidade pública, mas não define de

onde vem essa verba. A opinião da

Andifes é a de que deve vir outra ver-

ba para o orçamento das universida-

des. Até concordamos que isso seria

o ideal, mas, de acordo com o pro-

jeto. esses 9% devem vir do orça-

mento geral da universidade. Aliás,

gostaríamos que houvesse outra

proposta com recursos do poder pú-
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blico para a questão específica da

assistência estudantil. É fundamen-

tal uma política de permanência do es-

tudante na universidade. Não adianta

democratizar o acesso se isso vai ge-

rar evasão.

Relativamente ao ensino a distância,

acho que a reforma universitária re-

solve a questão quando estabelece a

autonomia universitária e permite ás

universidades, especialmente às fede-

rais, definir seus próprios programas

e projetos. 0 Vale do Jequitinhonha

tem uma questão bastante concreta,

que é a criação de sua universidade.

O professor Arquimedes falou da ne-

cessidade de se pensar a educação

como um todo, e não apenas a refor-

ma universitária ou o ensino superior.

Concordo plenamente com o fato de

precisarmos pensar a educação

como um sistema. No entanto, isso

não nos impede de pensar nas es-

pecificidades do ensino superior.

contribuindo para um melhor ensi-

no médio e básico.

O ensino médio passou por um pro-

cesso, desde a ditadura militar, de

desmantelamento do ensino público.

Meu pai estudou em uma instituição

qualificação. Quanto ao ensino pri-

vado. deve-se levar em conta a con-

cepção de educação.

É preciso definir se queremos formar

jovens para passar no vestibular, bons

fazedores de provas ou se queremos.

de fato, garantir um sistema de edu-

cação que proporcione uma formação

mais cidadã, mais social, capaz de

contribuir concretamente para o de-

senvolvimento do País.

A primeira versão do anteprojeto da

reforma da educação superior no Bra-

sil fazia uma distinção muito clara en-

O ensino médio passou por um processo, desde a ditadura militar, de

desmantelamentO do ensino público.

Além do ensino a distância. em que

as universidades podem desenvolver

seus próprios programas, haverá o

ensino presencial numa instituição fe-

deral que, com certeza, atenderá a

uma demanda emergente da região.

O secretário adjunto de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior disse que

o Estado já cedeu o terreno e determi-

nada verba para a construção do

campus da Uemg em Belo Horizonte e

que, além dos R$ 318 mil, há recursos

próprios da Uemg. Quero que soa escla-

recido o que são os recursos próprios da

Uemg. Não são os recursos que vêm do

governo do Estado. pnncaJmente com

relação ao campus de Belo Horizonte?

pública de ensino básico Ótima. Hoje

percebemos o contrário. O ensino

público foi abandonado, e abriu-se

espaço para a iniciativa privada, que.

confesso, possui instituições de mui-

ta qualidade.

Quem quer passar no vestibular pre-

cisa estudar em uma escola privada.

Dificilmente o estudante de escola pú-

blica consegue a qualificação sufici-

ente para ser aprovado num proces-

so seletivo. Muitos cursos são trei-

namento para provas, o que não sig-

nifica necessariamente qualidade

de ensino. Quanto ao ensino públi-

co. a qualidade precisa ser discuti-

da considerando investimento e

tre instituições públicas e privadas que

deve ser mantida: "Instituições públi-

cas são aquelas criadas e mantidas

pelo poder público". Diante disso, a

pergunta fundamental a fazer é se a

Uemg e a Unimontes são públicas. A

UNE vem participando de fóruns téc-

nicos. Houve participação dos estu-

dantes da Uemg e da Unimontes no

congresso da UNE. Temos debatido

os problemas com deputados, asses-

sores parlamentares e com o profes-

sor Aluísio Pimenta, grande amigo do

movimento estudantil. Reunimo-nos

também com a professora Janete.

vice-reitora da Uemg. que escanca-

rou as portas da universidade para o

movimento estudantil e para a UNE.
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No entanto, não conseguimos desco-

brir a bandeira para as estaduais nem

determinar a proposta que desejamos

apresentar. Ficamos diante de

empasses. Devemos defender a

estadualização? Este é o momento?

E a desagregação? Como fazer o de-

bate? Sena fácil levantarmos a ban-

deira da estadualização. Fácil no sen-

tido de sua elaboração. É uma ban-

deira radicalizada, combativa e está

de acordo com os preceitos da UEE.

Assim, faríamos a defesa da esta-

dualização e da manifestação pela

absorção das fundações agregadas.

Há um grande problema na Proposta

de Emenda à Constituição 66. que não

trata da consolidação da Uemg como

universidade pública, mas da desagre-

gação. Aborda as possibilidades, mas

o que isso contribui para a consolida-

ção da Uemg como universidade pú-

blica? Esse projeto precisa avançar

muito. O problema não diz respeito à

proposta de emenda à Constituição

em si; o problema é que o governo de

Minas Gerais não tem projeto para a

educação superior pública ou privada.

Digo isso com todo o respeito àque-

les que me antecederam. pelo traba-

educação? Pesquisa e extensão tam-

bém não fazem parte da educação?

Esse é um questionamento importan-

te, que está na gênese do problema

da construção de um projeto para a

educação no Estado.

Outro problema é que a Câmara de

Ensino Superior do conselho não tem

representação das instituições públi-

cas do Estado, nem das federais nem

das estaduais. Estamos pensando o

ensino superior de Minas Gerais em

um Estado com 13 instituições fede-

rais, considerando faculdades e cen-

tros universitários. É necessário que

Nosso preceito é a defesa da educação pública gratuita
de qualidade, que queremos viabilizar.

Mas há um problema: a concretude

dessa bandeira, a possibilidade real

de se conquistar o desejado. Muitos

dos interesses que estão por trás de

algumas tundações privadas ou de

alguns grupos antifundações privadas

agregadas à Uemg escondem-se na

bandeira da estadualização. Pede-

se eternamente a estadualização, e

a situação se mantém cada vez

mais atrasada.

Precisamos pensar nessa questão de

forma mais complexa. Não estou dizen-

do que sou a favor da privatização.

muito pelo contrário. Nosso preceito é

a defesa da educação pública gratuita

de qualidade, que queremos viabilizar.

lho desenvolvido na Secretaria de Ci-

ência. Tecnologia e Ensino Superior e

no Conselho Estadual de Educação,

que apresentou bem aqui seus pre-

ceitos e critérios de qualidade. Não

quero desabonar nenhum dos pronun-

ciamentos nem o trabalho que está

sendo desenvolvido. Acredito que

todos os que aqui estão têm muita se-

riedade e compromisso com a educa-

ção. mas não conseguimos vislumbrar

o projeto de educação do Estado.

Causa-me certo estranhamento o fato

de a educação superior não estar a

cargo da Secretaria de Educação. Por

que está na Secretaria de Ciência e

Tecnologia? Ensino superior não é

haja representação das instituições

públicas na Câmara de Ensino Supe-

rior. Não consigo compreender essa

composição. embora também acredi-

te que o setor privado tenha que fazer

parte dele, porque precisa ter compro-

misso social e com a qualidade de en-

sino. O sistema tem que ser comple-

to, congregar todos.

Com todas essas discussões e elabo-

rações não conseguimos chegar a um

consenso do que apresentaremos

aqui. Concordamos em debater a de-

sagregação de fundações da Uemg.

especialmente daquelas que já são

centros universitários, já têm reitor

próprio. Como podemos fechar os
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olhos e dizer que não se pode desa-

grega-las, mas absorvê-las? Topamos

debater a desagregação. Queremos

também debater a reconstituição do

patrimônio público investido nessas

instituições.

Se vai desagregar. vai levar tudo?

Então, vamos discutir a desagrega-

ção de forma séria. Qual foi o inves-

timento público nessas instituições

e qual será o retorno para o poder

público? Queremos debater a desa-

gregação com o projeto de consoli-

dação da Uemg como universidade

uma demanda para a Uemg e a

Unimontes, para as nossas estadu-

ais. Precisamos oferecer cursos pú-

blicos e gratuitos que atendam à

demanda. Público, como disse on-

tem o Márcio, diretor do UNI, é aqui-

lo que serve aos interesses do de-

senvolvimento do Estado. aos inte-

resses do povo.

Defendemos aqui o público e gratui-

to. Acho que o debate da desagre-

gação precisa ser conduzido dessa

forma, prevendo o retorno para o Es-

tado do investimento feito. Como

Entretanto, um dado que ele apresen-

tou me preocupou. De todos os recur-

sos que mantêm a Unimontes. ape-

nas 30 % são receitas do Estado.

Ou seja: ela depende de convênios

com prefeituras, com o capital pri-

vado e até de cursos pagos para se

manter como instituição pública.

pois atende a interesses públicos,

mas não é gratuita na totalidade.

Isso é estável para a manutenção

da universidade? Depender desses

convênios isolados com prefeitu-

ras, com o setor privado e de cur-

Causa-me certo estranhamento0 fato de a

educação superior não estar a cargo da Secretaria de Educação. Por que

está na Secretaria de Ciência e Tecnologia? Ensino superior não é educação?

Pesquisa e extensão também não fazem parte da educação?

pública. Para cada unidade possi-

velmente desagregada, que haja

retorno do investimento do Estado

e que esse retorno sirva para criar

uma instituição pública para a

Uemg. Que seja uma faculdade com

dois cursos, mas que seja criada

atendendo às demandas de desen-

volvimento do Estado.

Citarei um exemplo apresentado

pela professora Janete. A cidade de

Ubá está demandando um curso de

design de produtos para desenvol-

ver a produção na região. Essa é

será feito? Se será total, imediato,

como podemos debater? Esperamos

que esse recurso sirva também para

a criação, de fato. da Uemg como

universidade federal interiorizada,

pública e gratuita.

Em relação à Unimontes, o reitor

Paulo César trouxe boas noticias.

Reforçamos o papel dessa institui-

ção para o desenvolvimento do Es-

tado, especialmente em regiões

pelas quais os mineiros têm tanto

carinho e preocupação. o Vale do

Jequitinhonha e o Norte de Minas.

sos pagos atende ao projeto que de-

fendemos de educação superior?

Essa é a importância da Unimontes

para o nosso estado?

O que gostaria de ouvir, principal-

mente dos membros do Poder Exe-

cutivo. do Conselho Estadual de

Educação e dos parlamentares, é a

promessa de um projeto para o en-

sino superior em Minas Gerais com

planejamento de investimento públi-

co, em curto, médio e longo prazo

nas universidades estaduais. além

de parcerias com as instituições
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federais. principalmente para

potencializar a pós-graduação

stric(u sensu nessas instituições.

que precisam produzir pesquisa

para o Estado.

As universidades federais podem

contribuir muito nessa parceria.

Quero ouvir a proposta de financia-

mento, porque é importante que as

estaduais tenham financiamento

suficiente para garantir sua autono-

mia, ter seus próprios programas de

pós-graduação, extensão, expan-

são da graduação. interiorização.

A deputada Ana Maria Resende

referiu-se à questão do ProUni e

acho que a resolução da anoma-

lia jurídica da Uemg precede essa

questão. Não podemos instituir

políticas para as universidades

privadas em uma universidade

que ainda é juridicamente públi-

ca. Ou não é? Fica difícil saber.

Isso aprofundaria o processo de

não se entender bem a natureza

da Uemg. Portanto. é preciso re-

solver. primeiro, a questão jurídi-

ca para, depois, discutir ProUni.

Fies e todas essas políticas.

derais na Câmara de Ensino Superior

do Conselho Estadual de Educação.

Necessita, ainda, da integração do sis-

tema estadual com o sistema federal de

educação. Aliás, gostaria de saber se

a instituição pode escolher se vai per-

tencer ao sistema estadual ou ao fede-

ral. Qual a vantagem de ser agregada

a um ou a outro? Como isso funciona?

Acredito que os sistemas precisam ser

integrados e que o sistema estadual de

educação precisa ter autonomia em re-

lação ao federal, mas não soberania. O

Conselho Estadual de Educação não

pode aprovar a abertura de cursos.

Defendemos aqui o público e

gratuito. Acho que o debate da desagregaçao precisa ser

conduzido dessa forma, prevendo o retorno para o Estado do

investimento feito.

Necessitam de recursos, investimen

tos e prioridades.

Um projeto para o ensino superior em

Minas Gerais necessita da garantia,

no mínimo, dos 2% que a Constitui-

ção mineira destinava às universida-

des estaduais e que estão sendo

questionados por uma ação direta de

inconstitucionalidade. É preciso resol-

ver a anomalia jurídica existente na

Uemg e em suas fundações agrega-

das. É público ou é privado? O que é

público? O que é privado? Precisamos

definir essa situação.

Um projeto para o ensino superior

mineiro envolve o planejamento de ex-

pansão do ensino público para aten-

der às demandas do desenvolvimen-

to regional. seja no Vale do Jequi-

tinhonha, seja em Ubá, seja em todas

as regiões do Estado. Necessita de,

pelo menos. 1% para a Fapemig: de

parceria com as instituições federais.

a fim de expandir as políticas de pós-

graduação strictu sensu. principalmen-

te a pesquisa.

Esse projeto precisa de um espaço para

as instituições públicas estaduais e f e-

Este fórum apontará diretrizes, levan-

tará propostas. Esta Casa propõe. ela-

bora. legisla. Mas, se não fizermos

muita pressão. este governo não

conceberá um projeto de educação

para o ensino superior. Necessita-

mos de um projeto que valorize o

ensino público e regulamente o pri-

vado. Depende de nós pressionar,

até porque não pertence ao projeto

político deste governo essa diretriz.

Carecemos de políticas de Estado

que sejam implementadas indepen-

dentemente dos humores dos pró-

ximos governos.
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Professor Robson Mendes Matos
Presidente da Associação Profissional dos Docentes da UFMG - Apubh

Será que queremos um sisterfla estadual de ensino superior que

não possua uma universidade?
Essa questão deve ser colocada em discussão.

Apesar de extremamente otimista.

acredito que os impactos da reforma

do ensino superior no sistema esta-

dual de educação podem vir a ser

desastrosos. O anteprojeto em deba-

te exige, no seu art. 18, que a univer-

sidade atenda às seguintes exigên-

cias para continuar como universida-

de: ter pelo menos três cursos de

mestrado e um de doutorado, com

avaliação positiva da Capes; um ter-

ço do corpo docente em regime de

tempo integral ou dedicação exclusi-

va e metade do corpo docente com

titulação acadêmica de mestrado ou

doutorado. Nem a Uemg nem a

Unimontes atendem a essas exigên-

cias. Não podem, portanto. tornar-se

centros universitários. Será que é isso

que queremos para o Estado de Mi-

nas Gerais? Será que queremos um

sistema estadual de ensino superior

que não possua uma universidade?

Essa questão deve ser colocada em

discussão.

A Uemg tem três cursos de mestrado,

enquanto a Unimontes tem apenas

um. O reitor da Unimontes disse que

vários cursos de mestrado estão sen-

do criados lá, mas vejam bem: esses

cursos precisam ter avaliação positi-

va da Capes, e a primeira avaliação

demora de três a quatro anos para

ser feita. Então, já estamos atrasa-

dos em Minas Gerais.

A Uemg tem 1.481 docentes, segun-

do dados da sua página. Destes. 605,

aproximadamente 40% - vejam que

não atingiu os 50% -, têm mestrado

ou doutorado. e apenas 102 têm dou-

torado. Se esquecermos a exigência

dos 50%, a Uemg deveria ter hoje em

torno de 302 professores com douto-

rado. Ou seja, necessita que 200 dos

seus docentes que possuem título de

mestrado obtenham título de douto-
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rado, e isso representa mais de 10%

do seu quadro atual.

A Unimontes apresenta um perfil si-

milar. Tivemos oportunidade de ver

os dados apresentados pelo seu rei-

tor e percebemos que, realmente, são

muito similares: em torno de 40% dos

docentes da Unimontes possuem tí-

tulo de mestrado ou doutorado.

Portanto, meus caros, é preciso um

imenso investimento nas universida-

o governo de Minas Gerais pretende

implantar: universidades privadas.

públicas ou semipúblicas? Essa é a

primeira discussão.

O anteprojeto prevê, em seu art. 28,

o seguinte: "A União poderá partici-

par do financiamento das instituições

estaduais e municipais de ensino su-

perior que com ela celebrarem con-

vênios ou consórcios públicos na for-

ma da Lei n 11.107. de 614/2005.

com o compromisso de expansão da

do é que esses investimentos, no mo-

delo atual do Estado de Minas Gerais,

devem ser feitos exclusivamente na

Unimontes, porque é a única que se

caracteriza como universidade públi-

ca e gratuita. Porém, para que o Es-

tado de Minas se beneficie disso, é

preciso acabar com o sucateamento

que existe nessas universidades.

Daí vem a grande pergunta: o atual

governo estadual quer manter o ensi-

no superior público e gratuito? Infeliz-

(...) faz-se necessário definir o que queremos como universidade.

Queremos um modelo como a Unimontes, públicae gratuita; ou um

modelo como a Uemg, sernipública talvez? É preciso definir a

política que o governo de Minas Gerais pretende implantar:

universidades privadas, públicas ou semipúblicas? Essa é a primeira discussão.

des estaduais mineiras para que pos-

sam atender ao que é exigido pelo

anteprojeto de reforma do ensino su-

perior, se ainda quisermos universi-

dades estaduais em Minas, caso

queiramos apenas centros universi-

tários. esse investimento pode ser

bem menor.

Mais ainda: faz-se necessário definir

o que queremos como universidade.

Queremos um modelo como a

Unimontes. pública e gratuita: ou um

modelo como a Uemg, semipública

talvez? É preciso definir a política que

oferta de vagas e de qualificação dos

cursos e programas, inclusive visando

à criação de novos estabelecimentos

e cursos de ensino superior, observa-

da a legislação no respectivo sistema

de ensino". De acordo com o ex-mi-

nistro da Educação Tarso Genro du-

rante a apresentação da segunda ver-

são, esse artigo trata da troca da divi-

da dos Estados com a União por in-

vestimentos no ensino superior.

Mas esses investimentos devem ser

feitos em instituições estaduais pú-

blicas ou semipúblicas? O que defen-

mente ele dá sinais claros de que não

tem esse interesse. Parece que o go-

verno estadual está muito mais próxi-

mo da política do Banco Mundial. que

diz que o ensino básico deve ser man-

tido pelo Estado e o ensino superior

deve ser restrito ao hemisfério Norte.

Segundo o Banco Mundial, o hemis-

fério Sul preocupa-se única e exclusi-

vamente com o ensino básico. Caso

precisemos formar nossos professo-

res. contratemos os serviços no he-

misfério Norte e o ensino superior do

hemisfério Norte.
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Ao promover a reforma administrati-

va do Estado, o governador Aécio

Neves separou ensino básico de en-

sino superior em duas secretarias dis-

tintas, a de Educação e a de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior. Acho

que, até hoje, muita gente se pergun-

ta o porquê disso, exatamente a mes-

ma pergunta da Luana. Isso deixa cla-

ro que o ensino básico deve ser trata-

do pela Secretaria de Educação e, nas

entrelinhas, deve ser tratado como pú-

blico e gratuito. O ensino superior foi

30% do que arrecada o governo fe-

deral. Cabe ao governador do Estado

lutar por mais investimentos para ar-

recadar mais, e não lutar para cortar

gastos. É uma vergonha o governo do

Estado de Minas Gerais. há décadas,

não repassar à Fapemig e às univer-

sidades estaduais mineiras o que a

Constituição determina; 1% da

Fapemig jamais foi repassado pelo go-

verno do Estado; 2% jamais foi repas-

sado às universidades estaduais mi-

neiras. Daí, o sucateamento. É por

é pedir demais? Para conseguirmos

isso, é preciso que nos mobilizemos, é

preciso que criemos uma corrente forte

que lute por essas duas universidades.

Caso contrário, o governo do Estado de

Minas deixará que a Uemg e a

Unimontes morram. padeçam.

As universidades federais podem ter

um grande papel em reerguer tanto a

Uemg quanto a Unimontes. principal-

mente na criação de cursos de pós-

graduação. Mas é preciso que, a par-

0 que defendo é que esses investimentos, no modelo atual

do Estado de Minas Gerais, devem ser feitos exclusivarnente na

Unimontes,  porque é a única que se caracteriza como universidade pública

e gratuita. Porém, para que o Estado de Minas se beneficie disso, é preciso

acabar com o sucatearnento que existe nessas universidades.

deixado de lado, foi inserido em uma

secretaria que - todos sabemos—, no

Estado de Minas Gerais. não possui

nenhum prestigio político para lutar

por mais verbas. Essa é a grande ver-

dade. E lá colocamos o ensino supe-

rior mineiro; lá colocamos a Uemg e a

Unimontes.

É muito simples dizer que precisamos

investir mais em nossas universidades

estaduais. como também é muito sim-

ples dizer que o Estado não tem di-

nheiro, que o Estado recebe apenas

isso que não ternos como elevar o pa-

tamar da Unimontes e da Uemg. Mui-

to se tem mostrado, por dados e nú-

meros. com a criatividade e a com-

petência dos docentes de ambas as uni-

versidades. que, a cada dia, aumenta

mais e mais a qualidade, com

pouquíssimas verbas. Imaginem vocês

se os 2% constitucionais fossem repas-

sados. Não pedimos muito, só isso; que-

remos os 2% constitucionais para as

universidades estaduais. E queremos

que as universidades estaduais minei-

ras sejam públicas e gratuitas. Será que

tír de certo momento, a Uemg e a

Unimontes tenham pernas próprias

para caminhar sozinhas. E que esses

convênios não sejam mais da forma

como são feitos hoje. É preciso que

esse investimento permita que a

Uemg e a Unimontes cresçam cada

vez mais. É pouca coisa. Dêem os 20/<>

constitucionais para as universidades

estaduais mineiras. Tenho a certeza

de que serão fortes e farão com que

nosso Estado seja mais forte ainda.

Façamos com que a Uemg se torne

como a Unimontes. pública e gratuita.
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Mário Lúcio Quintão Soares
Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

(.) há de se incentivara pesquisa nas instituições educacionais privadas

e públicas, mediante aportes de recursos e financiamentos públicos.

É significativo para nós, vinculados à

OAB, desempenhar um papel

institucional, pois somos um órgão da

sociedade. Temos como função afis-

calização do exercício da advocacia.

Lamentavelmente. os pareceres ela-

borados pela OAB não têm efeito

vinculativo. Caso fossem respeitados,

não teríamos a aprovação de várias

faculdades de Direito, não só em Mi-

nas Gerais, mas no Brasil. Por outro

lado. somos responsáveis pelo Exa-

me da Ordem, tão temido pelas insti-

tuições educacionais, que. a meu ver,

deve ser repensado. respeitando-se

a identidade das instituições.

Temos, em síntese, compromisso com

a cidadania, abrangendo a exigência

de educação superior vinculada à

qualidade do ensino, às transformações

sociais tão necessárias para o Brasil, à

defesa intransigente de valores republi-

canos e da prática da ética na política.

Nessa perspecâva, devemos analisar

questões pontuais sobre a elaboração

de uma política na educação superior

mineira à luz da reforma do ensino pre-

conizada pelo atual governo.

Preliminarmente, indagamos se o atu-

ai governo, mergulhado em crise

institucional, conseguirá aprovar algu-

ma reforma nesse Congresso Nacio-

nal tumultuado por escândalos e CPIs.

Mesmo com tais óbices, sentimos a

necessidade de avaliar parâmetros

para a educação superior em nosso

estado. Faz-se, então, mister delimi-

tar competências normativas do MEC

em relação ao Conselho Estadual de

Educação, respeitando-se o principio

federativo que exige a necessária au-

tonomia desse conselho. pressupon-

do que ele tenha dotação orçamentá-

ria adequada e infra-estrutura para

fazer um controle de qualidade no

ensino nas Minas Gerais.

Apesar de consultor da Capes, admi-

to a possibilidade da criação de

mestrados pelo conselho estadual. A

reforma universitária atualmente em

gestação veda isso, mas sugerimos.

seguindo o figurino constitucional. que

o conselho estadual crie um órgão se-

melhante à Capes para o aprimoramen-

to e a capacação dos programas de

pós-graduação aprovados, demons-

trando a qualidade desses programas.
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Por outro lado, há de se incentivar a

pesquisa nas instituições educacionais

privadas e públicas, mediante aportes

de recursos e financiamentos públicos.

Em debates com colegas vinculados

ao sistema estadual, ressaltamos a

necessidade de enaltecer o trabalho

dos atuais conselheiros: percebemos.

no entanto, que, no tocante ao recruta-

mento, há critérios relativos à distribui-

ção geográfica, à formação acadêmica

e à não-alternância de mandatos.

O governo estadual. apesar de mere-

cer críticas, deve, por meio da Secre-

taria de Ciência, Tecnologia e Ensino

sucateado por políticas públicas irres-

ponsáveis e inadequadas.

A OAB, como órgão institucional re-

publicano, defende a autonomia uni-

versitária em todas as instituições pú-

blicas e privadas, englobando sua

identidade na gestão e na estrutura

educacionais, definindo seus progra-

mas e metas, que devem ser devida-

mente fiscalizados pelos órgãos es-

tatais competentes.

Faço minhas as criticas da represen-

tante do corpo discente. Como ex-li-

der estudantil do Centro Acadêmico

Afonso Pena, também acho que a uto-

Compete ao Estado, principalmen-

te aos governos ditos populares,

criar mecanismos para implementar

a educação superior pública e gra-

tuita. Entretanto, seria mais racio-

nal no momento investir no setor

privado com incentivos fiscais devi-

damente controlados. principalmen-

te em relação às suas mantene-

doras. Isso lhes permitiria arcar

com a demanda de alunos caren-

tes que batem à porta do ensino

universitário, essencialmente pri-

vado. sem ter resposta, porque as

entidades, quando não são filan-

trópicas, não têm condição de ar-

car com esse custo.

Compete ao Estado, principalmente aos governos ditos populares, criar

mecanismos para Irnplernentara educação superior pública e gratuita.

Superior, desenvolver projetos para

universidades públicas estaduais e

fundações municipais. de modo a

atender alunos carentes.

Não podemos esconder o fato de que

mais de 70 por cento do ensino supe-

rior de nosso estado se encontra em

mãos do setor privado. As universida-

des públicas federais e estaduais, por

sua vez, na afirmação de sua autono-

mia. exigem planos de cargos e salá-

rios, remuneração digna para os ser-

vidores, incluindo professores, e va-

lorização da pesquisa, preservando o

centro de excelência do ensino, já tão

pia da expansão e da democratização

do ensino superior depende de políti-

cas públicas em prol da melhoria da

escolaridade do povo, pois o ensino

fundamental público foi irresponsavel-

mente abandonado pelo aparelho ide-

ológico estatal, cuja reestruturação de-

manda investimentos incisivos.

Não adianta apenas a boa vontade dos

dirigentes estatais. É preciso pnorizar o

ensino. É preciso fazer uma reforma se-

melhante á que Gustavo Capanema

empreendeu no governo Getúlio

Vargas. É preciso restabelecer os pila-

res do ensino público fundamental.

Em síntese, a reforma do ensino su-

perior deve ser implementada

redimensionando-se a interação social

das instituições universitárias, em bus-

ca de uma sociedade inclusiva,

demarcada pela adversidade.

Que se abram oportunidades para

todos os segmentos sociais e se

construam pilares sólidos para a

democracia que todos nós alme-

jamos: uma democracia transpa-

rente e ética, que propicie aos

segmentos sociais uma participa-

ção efetiva neste País. corno uma

grande nação.
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Maria Auxiliadora Campos Araújo Machado
Membro do Conselho Estadual de Educação

( ... ) diversos palestrantes ressaltaram a importância de a

educação superior estar atenta à educação básica e de haver uma

articulação entre as duas.

Quero ressaltar uma questão que

acho pertinente a este fórum. Di-

zemos que até hoje não temos, no

Estado. um plano decenal de edu-

cação elaborado com a participa-

ção da sociedade, mas estamos

vendo que, na educação básica,

já há um grupo organizado para

isso. Lembrando que diversos

palestrantes ressaltaram a importância de

a educação superior estar atenta à edu-

cação básica e de haver uma articulação

entre as duas. Queremos afirmar que este

fórum poderá trazer grande contribuição

para a construção desse plano decenal.

Há uma norma constitucional que prevê

a elaboração. pelos Estados e municí-

pios. do seu plano decenal de edu-

cação. A lei foi homologada em fe-

vereiro de 2001 e agora os 853 mu-

nicípios de Minas Gerais estão em

fase de construção desse plano, ori-

entados por uma comissão institui-

da pela Secretaria Estadual de Edu-

cação, que já tem elaborado um

atlas da realidade dos municípios.
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Esse atlas traz um diagnóstico da

situação e, com base nele, os mu-

nicípios terão condições de elabo-

rar o seu plano decenal.

Ora, o Estado, articulado com esses

municípios, já esta em fase bem avan-

çada de elaboração desse piano. A

Secretaria de Educação está tratan-

do da educação básica, mas como

está a elaboração do plano no que diz

respeito à educação superior?

para conhecimento de todos os edu-

cadores. a realidade de seus muni-

cípios e do Estado e. a partir desse

conhecimento, deverá ser elabora-

do o plano.

Os professores Arquimedes. Adair e

outros lembraram muito bem a impor-

tância da qualidade da educação e do

compromisso do ensino superior com

essa qualidade, com a formação ini-

cial e continuada do professor. Não

ampliados, para que esse processo de

formação tenha continuidade. E é o

momento de colocar, no plano decenal

de Minas Gerais, as metas que deve-

rão ser alcançadas em dez anos.

Como disse o professor Arquimedes,

o Plano Nacional de Educação defi-

niu em suas metas que o País deverá

atingir 30% do atendimento à deman-

da da faixa etária de 17 a 24 anos.

Isso é muito pouco. Nossos vizinhos

Se o Fundef constituiu uma fonte de recursos
que contribuiu para que municípios e instituições de ensino superior levassem

para as diversas regiões do Estado a oportunidade de acesso a uma

formaÇãO de qualidade, esperamos que,

com o Fundeb, esses recursos sejam estendidos e ampliados, para que esse

processo de formação tenha conti fl U idade.

Para a construção desse plano

decenal, teremos, inicialmente, que to-

mar conhecimento do atlas elabora-

do pela Fundação João Pinheiro, que

nos mostra a realidade de Minas Ge-

rais em relação à demanda atendida

na educação básica e no ensino su-

perior: ao atendimento por idade: à for-

mação dos educadores responsáveis

pelo atendimento. desde a educação

infantil ao ensino superior; e ao

percentual de professores qualificados

e não qualificados envolvidos com o

exercício da docência. O atlas traz.

podemos falar em qualidade se não

investirmos na formação do professor

- na formação inicial e na formação

continuada. Temos esperança de que

saia o Fundeb.

Se o Fundef constituiu uma fonte de

recursos que contribuiu para que mu-

nicípios e instituições de ensino supe-

rior levassem para as diversas regi-

ões do Estado a oportunidade de

acesso a uma formação de qualida-

de. esperamos que, com o Fundeb,

esses recursos sejam estendidos e

da América Central já atingiram o

percentual de 30% de atendimento.

E. se a perspectiva no plano nacio-

nal é alcançarmos 30% em dez

anos, como vamos fazer em Minas

Gerais para atingir essas metas?

Este é o momento para essa defini-

ção. Aliás, talvez a contribuição

mais importante deste fórum seja a

de trazer os elementos necessários

para a construção desse plano

decenal, que irá definir, a partir dos

dados da realidade, suas metas

para os próximos dez anos.
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Documento Final
aprovado na sessão plenária do dia 13 de setembro de 2005

PROPOSTAS

Grupos 1e4

Grupo 1 - A reforma e as instituições federais de educação superior

Grupo 4 - As instituições federais de educação superior em Minas Gerais - estrutura e financiamento; participação na

construção de uma política de educação superior para Minas Gerais

1 • Interiorização qualificada do sistema público de educação superior no Estado de Minas Gerais, priorizando as

regiões onde há escassez de oferta desse nível de ensino.

2 • Derrubada dos vetos à Lei n° 10.172, de 9 de janeiro 2001, principalmente no que concerne ao percentual de 7%

do P18 destinado ao financiamento da educação.

3 • Estabelecimento de política de capacitação docente, com destinação orçamentária específica, para as instituições

públicas do Estado de Minas Gerais, tendo em vista os requisitos do anteprojeto de lei da reforma da educação

superior para a caracterização das instituições de ensino desse nível.

Grupos 2 e 5

Grupo 2 - A reforma e as instituições estaduais de educação superior

Grupo 5 - As instituições estaduais de educação superior em Minas Gerais - a situação da Uemg e da Unímontes:

estrutura e financiamento; participação na construção de uma política de educação superior para Minas Gerais

4 • Investimento imediato de, no mínimo, 2% das receitas correntes do Estado nas universidades estaduais,

independentemente do questionamento sobre a constitucionalidade do texto da Constituição Estadual que dispõe

sobre a matéria.

5 • Garantia, pelo governo do Estado, dos investimentos necessários para que a Uemg e a Unimontes se mantenham

como universidades públicas e gratuitas de fato.

6 • Definição de modelo próprio para a Uemg e a Unimontes, preservando o caráter de universidade pública gratuita

inconteste, com garantia de recursos orçamentários.

7 • Valorização da Uemg como instituição de educação superior reconhecida socialmente. sendo esse o ponto de

partida para se buscarem formas efetivas de viabilizá-la.
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8 • Constituição de um fórum permanente de discussão sobre questões relativas à Uemg e à Unimontes, envolvendo

a comunidade acadêmica e a Assembléia Legislativa.

9 • Criação de uma comissão interinstitucional conjunta da Uemg. da Unimontes, do Executivo e da Assembléia

Legislava, formada por docentes, discentes, técnicos administrativos e deputados, para discussão e construção

do projeto das universidades estaduais públicas.

10 • Desenvolvimento de política de capacitação de recursos humanos para as universidades públicas estaduais.

11 • Valorização, no PL n 2.461/05, do professor com doutorado ou mestrado, posicionando-o também pela escolaridade,

e não pelo vencimento básico, nos níveis VI, V e IV, respectivamente, da tabela de correlação de seis níveis, do

Anexo III, utilizando para isso os mesmos critérios adotados nas tabelas dos demais profissionais da educação

superior e da educação básica; valorização também do tempo de serviço público no Estado, fazendo-se uma

correlação no grau. de forma legal e justa.

12 • Apoio ao estudante para realização de estágio. visando à inclusão no mercado de trabalho e à vivência prática no

meio profissional. por meio de parcerias com empresas e agentes de integração (proposta para o anteprojeto da

reforma universitária).

13 • Instituição de verba estadual específica para assistência estudantil nas universidades públicas estaduais, com

prioridade para: moradia: construção e manutenção de restaurantes universitários a preço popular; bolsas de

manutenção; construção e manutenção de creches universitárias; políticas de acesso ao transporte.

14 • Garantia de representação das universidades estaduais na Câmara de Ensino Superior do Conselho Estadual de

Educação e no Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia.

15 • Estabelecimento e aplicação de regras rígidas para autorização de funcionamento de cursos de educação superior

ministrados por instituições privadas vinculadas ao sistema estadual de educação.

16 • Realização, pela Assembléia Legislativa, de ciclos de debates nas cidades onde são oferecidos cursos da Uemg e

da Unimontes, para connuidade das discussões deste fórum.

Grupos 3e6

Grupo 3 - A reforma e as instituições privadas de educação superior

Grupo 6—As instituições privadas de educação superior em Minas Gerais - o papel do Conselho Estadual de Educação

no funcionamento e qualidade dos cursos oferecidos; participação na construção de uma política de educação

superior para Minas Gerais

17 • Transformação deste fórum técnico em fórum permanente de discussão da educação superior em Minas Gerais.

18 • Adoção. pelo Conselho Estadual de Educação. dos critérios do Sinaes para avaliação das instituições vinculadas

ao sistema estadual de educação.
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19 • Fortalecimento da política de financiamento estudantil para o setor privado, no qual o contingente de alunos menos

favorecidos é significativo, com políticas que utilizem verbas das próprias instituições e de possíveis parceiros

privados.

20 • Adoção, pelo governo do Estado, de um sistema de crédito educativo para os estudantes das instituições privadas

de ensino superior de Minas Gerais.

MOÇÕES

Os participantes deste fórum consideram oportuna a proposta contida no anteprojeto de lei da reforma da educação

superior, ressaltando o mérito de sua construção no interior de um processo de debate. Consideram que ela apresenta

aspectos positivos, em especial a perspectiva da autonomia universitária, e destacam a presença de pontos que ainda

exigem mais debate.

Diante disso, formulam moções a serem encaminhadas à Presidência da República, ao Congresso Nacional e à Comissão

de Educação da Câmara dos Deputados.

Moção a ser encaminhada à Presidência da República

O Fórum Técnico "A Educação Superior em Minas Gerais: Conjuntura Atual e Perspectivas", organizado pela Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e realizado em 12 e 13 de setembro de 2005, considera de grande importância a

continuidade do debate sobre a reforma da educação superior. Para tanto, solicita o encaminhamento urgente do

anteprojeto de lei da reforma da educação superior ao Congresso Nacional.

Moção a ser encaminhada ao Congresso Nacional

O Fórum Técnico 'A Educação Superior em Minas Gerais: Conjuntura Atual e Perspectivas", organizado pela Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e realizado em 12 e 13 de setembro de 2005, considera de grande importância o

debate sobre a reforma da educação superior. Tendo em vista a relevância do tema. solicita ao Congresso Nacional dar

prioridade à sua discussão.

Moção a ser encaminhada à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados

O Fórum Técnico "A Educação Superior em Minas Gerais: Conjuntura Atual e Perspectivas', organizado pela Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e realizado em 12 e 13 de setembro de 2005, considera de grande importância o

debate sobre a reforma da educação superior. Tendo em vista a relevância do tema, solicita à Comissão de Educação da

Câmara dos Deputados dar prioridade à sua discussão.
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Comissão de Representação
Na sessão plenária final do fórum técnico, definiu-se a Comissão de Representação. encarregada de acompanhar os

desdobramentos do evento, composta de representantes das seguintes instituições:

Instituições federais
1 • Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - Andifes

2 • Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - Cefet'MG

3 • Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

4 • Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

5 • Universidade Federal de Uberlàndia - UFU

Instituições estaduais
6 • Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais - Abruem

7 • Centro Universitário do Sul de Minas - Unis

8 • Fundação Fafile - Uemg!Carangola

9 • Fundação de Ensino Superior de Passos - Fesp - Uemg/Passos

10 • Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg

11 • Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes

Instituições privadas
12 • Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI/BI-1

13 • Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix

14 • Faculdade de Medicina do Vale do Aço

15 • Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas

16 • Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais - Sinep

Instituições de professores
17 • Fórum de Professores das Instituições Federais de Ensino Superior - Proífes

18 • Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - Andes

19 • Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais - Sinpro

Instituições estudantis
20 • União Nacional dos Estudantes - UNE

21 • União Estadual dos Estudantes - UEE

Conselhos profissionais
22 • Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea'MG

23 • Conselho Regional de Medicina - CRM

24 • Ordem dos Advogados do Brasil - 0A13/MG

órgãos públicos
25 • Secretaria de Estado de Ciência. Tecnologia e Ensino Superior

26 • Conselho Estadual de Educação/Câmara de Ensino Superior
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