
ANUP convoca os Centro Universitários para a luta comum 
  
 
O presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares-ANUP, prof. Heitor Pinto Filho, 
disse hoje que está pessoalmente empenhado em atrair os Centros Universitários para a ANUP, 
reafirmando que “ao contrário do que apregoa os dirigentes da UniverCidade, do Rio de Janeiro, a 
ANUP nunca foi e não é contrária aos centros universitários nem à sua transformação em 
universidades. A insistência da UniverCidade em desinformar a sociedade fluminense é fruto de 
uma mentalidade doentia, típica de pessoas estranhas ao ensino e à educação superior”. 
 
  
“Precisamos estar juntos com os centros universitários para enfrentarmos os mesmos adversários 
e construirmos o futuro da educação superior, acrescentou. Temos muitos mais pontos em 
comum do que eventuais divergências, que podem e devem ser superadas. O primeiro passo já 
foi dado com a mudança do nosso estatuto permitindo a filiação dos centros. Aliás, contamos com 
dois deles que podem testemunhar que estamos coesos em defesa das mesmas bandeiras”. 
  
 
“Aguardamos agora que outros centros universitários venham para a ANUP, sem que para isso 
devam necessariamente deixar os quadros de sua entidade, a Associação Nacional de Centros 
Universitários-ANACEU. Não pregamos nem postulamos a extinção da ANACEU, assinalou.  
  
 
O prof. Heitor Pinto Filho assinalou que as universidades e os centros devem fortalecer o mandato 
da educação superior privada, de caráter complementar a do Estado, proporcionado pela 
Constituição de 1988, para obter do MEC “amplo acesso” à pesquisa pura e aplicada. “A 
Universidade, a academia, o ensino superior, é por natureza vanguarda do conhecimento humano. 
Temos que fazer pesquisa para que possamos crescer mais, atender à demanda da sociedade e às 
necessidades do nosso país, especialmente no campo da biotecnologia, da nova ciência. Não será 
tarefa fácil, uma vez que sempre nos deparamos com restrições burocráticas dos setores 
públicos”. 
 
  
O presidente da ANUP informou que a Diretoria da entidade já firmou decisão favorável à 
equiparação dos direitos dos centros aos das universidades, sem restrições. “Somos educadores, 
somos construtores do progresso e do desenvolvimento e não nos engrandece a defesa 
intransigente de projetos  corporativos, megalomaníacos, egocêntricos e mercantilistas”. 
 
  
O Brasil conta com 1.180 instituições de ensino superior, dos quais 435 estão nas capitais e 745 
no interior, sendo: 
 
176 públicas, 59 nas capitais e 117 no interior; 
 
1.004 privadas, 376 nas capitais e 628 no interior; 
 
Entre as públicas 
 
61 são federais, 38 nas capitais e 23 no interior; 
 
61 estaduais, 21 nas capitais e 40- no interior; 
 
54 municipais 
 
 



Entre as privadas 
 
698 são particulares, 271 nas capitais e 427 no interior 
 
306 comunitárias, confessionais e filantrópicas, 105 nas capitais e 201 no interior. 
 
  
 
Existem 176 universidades, 74 nas capitais e 82 no interior; 
 
71 públicas, 39 nas capitais e 32 no interior 
 
85 privadas, 35 nas capitais e 50 no interior; 
 
Entre as públicas 
 
39 são federais, 27 nas capitais e 12 no interior; 
 
30 estaduais, 12 nas capitais e 18 no interior;  
 
2 municipais 
 
Entre as privadas 
 
27 são particulares, 12 nas capitais e 15 no interior, 
 
58 comunitárias, confessionais e filantrópicas, 23 nas capitais e 35 no interior. 
 
  
 
Existem 50 centros universitários, sendo 24 nas capitais e 26 no interior, sendo 
 
1 público 
 
49 privados. 
 
Entre os privados 
 
32 são particulares, 15 nas capitais e 17 no interior 
 
17 comunitários, confessionais e filantrópicos, 9 nas capitais e 8 no interior. 
  
 
As Universidades contavam, ao final de 2000, último dado do MEC, com 1.8 milhão de alunos, 
sendo 866,0 mil nas capitais e 940,9 mil no interior. 
 
Nas universidades públicas, 780,1 mil alunos, 398,4 mil nas capitais e 381,7 mil no interior. 
 
Nas universidades privadas, 1.0 milhão de alunos, sendo 467,6 mil nas capitais e 559,2 mil no 
interior. 
 
Nos centros universitários, 244,6 mil alunos, sendo 137,3 mil nas capitais e 107,3 mil no interior. 
 
 
Disponível em: <http://www.anup.com.br >. Acesso em: 26 maio 2003. 


