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Um Fundo de Financiamento das Universidades, com o repasse direto de verbas para as 
instituições, a defesa da eleição direta para reitores das universidades e a expansão das 
instituições federais de ensino superior de acordo com as necessidades de desenvolvimento 
regional. Estes são os três pontos anunciados pelo ministro da Educação, Tarso Genro, como parte 
dos 12 itens sobre os quais já existe consenso, dentro do MEC, a respeito da reforma do ensino 
superior brasileiro. 
 
O anúncio foi feito durante reunião do ministro, do secretário-executivo do MEC, Fernando 
Haddad, e do secretário de Ensino Superior, Nelson Maculan, com a Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). Estavam presentes ao encontro, 
realizado na Sala de Atos do Ministério, 47 dos 54 reitores das universidades públicas brasileiras. 
 
Segundo o ministro, até o final de maio, o MEC irá apresentar sua visão sobre a reforma 
universitária, para que ela “seja debatida dentro do processo de negociação da reforma” com a 
sociedade, a comunidade acadêmica e as entidades da área da Educação. 
 
Tarso Genro afirmou, também, que o MEC está avaliando a possibilidade de a Lei Orgânica do 
Ensino Superior prever a criação de duas escolas públicas de pós-graduação, uma em artes 
visuais e a outra em geopolítica e defesa. O ministro justificou que o primeiro tema é, hoje, “um 
importante item do comércio internacional e que ocupa um papel destacado nas exportações dos 
países desenvolvidos”. Já o segundo tema “está vinculado ao estudo e socialização do projeto de 
nação”.  A Lei Orgânica do Ensino Superior deverá ser enviada ao Congresso até o final do ano, na 
forma de projeto de lei. 
 
Agenda permanente – Na reunião, o ministro da Educação propôs aos reitores a criação de “um 
grupo de agenda permanente” de trabalho e debate entre o MEC e a Andifes, para serem 
analisadas as reivindicações e necessidades das universidades. 
 
A Andifes apresentou ao ministro uma pauta de reivindicações, como a necessidade de ampliação 
de recursos para custeio e investimento das universidades, além de expor problemas com a 
degradação dos prédios e dificuldades com a manutenção dos hospitais universitários.  
 
A entidade também solicitou concursos públicos para novos professores e funcionários. Tarso 
Genro revelou que o processo de contratação de cinco mil professores para as universidades 
federais brasileiras está em andamento e que o cronograma dos concursos está sendo negociado 
com os ministérios da Fazenda e do Planejamento.   
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