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Autonomia da universidade é o tema que a série Tertúlias, promovida pela Secretaria de Educação 
Superior (SESu/MEC), debate amanhã, 28, a partir das 17h, no Ministério da Educação. Além do 
secretário da SESu, Carlos Antunes, dos diretores, coordenadores e técnicos, participa da Tertúlia 
o professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), membro do Conselho Nacional de 
Educação e ex-secretário da SESu, Francisco Sá Barreto.  
 
Criadas por Carlos Antunes, as Tertúlias na SESu funcionam como instrumentos para orientar 
políticas, construir consensos, medir o pulso de temas polêmicos, combinar reflexão com ação 
num espaço informal ao final do expediente das quartas-feiras. Os temas em discussão, explica o 
diretor do Departamento de Política do Ensino Superior, José Geraldo, não estão na agenda oficial, 
mas no futuro poderão estar. “São diálogos pós-socráticos”, diz José Geraldo.  
 
Foi com esse intuito, que a série Tertúlias já discutiu a Avaliação do Desempenho das 
Universidades, que teve como convidado o presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), Roberto Jamil Cury; a Política de Cotas, quando participaram 
como convidados intelectuais e militantes do movimento negro, reitores de universidades que 
implantaram o sistema de cotas e parlamentares; Concepção de Carreira: plano de cargos e 
salários, que contou com a participação da Federação dos Sindicatos dos Servidores das 
Universidades Brasileiras (Fasubra).  
 
Filosofia e Sociologia – Entre os temas de futuros debates programados pela série, está a 
reinclusão das disciplinas de Filosofia e Sociologia no currículo do ensino médio. A volta das duas 
matérias foi proposta no Projeto de Lei nº 9/2000, de autoria do deputado Padre Roque (PT/PR). 
Em outubro de 2001, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, vetou a íntegra do 
projeto, mantendo a Filosofia e a Sociologia como temas transversais no ensino médio. O retorno 
ao currículo é uma reivindicação das entidades ligadas ao movimento em defesa da educação, das 
áreas científicas e das ciências sociais e da Federação Nacional de Sociólogos. Está fundamentada 
no artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). O artigo diz que, ao concluir o 
ensino médio, o aluno deve ter conhecimentos sobre Filosofia e Sociologia.  
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