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Em continuação às consultas públicas sobre o Plano Plurianual, técnicos e dirigentes do Ministério 
da Educação debateram hoje, 4, com reitores, professores, representantes de entidades de classe 
e de instituições públicas e privadas de Educação Superior, as metas e programas referentes a 
essa modalidade de ensino.  
 
Ao abrir o encontro, o ministro Cristovam Buarque pediu aos convidados para não pensarem 
somente numa boa gestão. “Vamos sonhar e ousar mais. Pensar nas transformações”, 
argumentou.  
 
Durante os debates, o secretário de Educação Superior (Sesu) do ministério, Carlos Roberto 
Antunes, avisou que até o final do ano o governo deve apresentar o Projeto Universidade XXI, que 
pretende representar uma nova concepção de gestão democrática e de integração das instituições 
de ensino superior ao novo projeto de desenvolvimento nacional.  
 
Carlos Antunes anunciou, ainda, que já está na Casa Civil da Presidência da República o projeto 
de lei do Programa de Apoio ao Estudante (PAE). Trata-se, segundo o secretário, de um 
financiamento ao estudante carente das áreas de licenciatura demandadas pelos ensinos 
fundamental e médio. O aluno será financiado mediante a participação em projetos sociais como 
Brasil Alfabetizado e Fome Zero.  
 
A consulta à sociedade sobre o planejamento de ações públicas é uma orientação do presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Estiveram presentes neste debate representantes do 
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub), da Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), do Sindicato Nacional dos Docentes do 
Ensino Superior (Andes), entre outras entidades de classe.  
 
A última consulta será realizada no dia 10 de junho, no mesmo local, auditório do Ministério da 
Educação em Brasília. O tema será Educação Brasileira e deverá contar com representantes do 
empresariado, de fundações e de organizações não-governamentais (ONGs) que atuam na 
educação.  
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