
Reforma universitária e ensino básico: Ministro da Educação pede detalhamento das 
propostas da SBPC e Sociedades Científicas   
    
Fernando Haddad recebeu com simpatia as várias propostas apresentadas pela SBPC e pelas 
Sociedades Científicas Associadas na reunião de sexta-feira, dia 2, na sede da SBPC, em SP, e 
pediu que elas sejam detalhadas 
 
Novo documento será entregue ao ministro ainda na primeira quinzena de setembro, com este 
“dever de casa” por ele deixado à SBPC e às Sociedades Científicas associadas. 
 
O presidente da SBPC, Ennio Candotti, neste fim de semana, já redigiu uma primeira minuta do 
documento, logo enviada aos membros da diretoria. Alguns dos membros já opinaram, nesta 
segunda-feira.  
 
O texto, acrescido das emendas dos membros da diretoria, deve ser remetido a partir de amanhã 
aos presidentes das Sociedades Científicas. 
 
A idéia é de promover no dia 12 de setembro, segunda-feira próxima, às 14h, na sede da SBPC, 
em SP, nova reunião da diretoria e das Sociedades Científicas associadas para fechar o 
documento detalhado e enviá-lo imediatamente ao ministro Haddad. 
 
As questões, formuladas na carta entregue ao ministro Haddad e levantadas na própria reunião 
com ele, na sexta-feira passada: 
 
1. A tipologia: os requisitos para que uma Instituição de Ensino Superior tenha prerrogativas de 
autonomia didática, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.  
 
2. A proposta da SBPC de alteração da composição da Comissão Colegiada prevista no artigo 51 
do Anteprojeto de Reforma da Educação Superior, que deverá “distribuir recursos destinados à 
expansão, interiorização e qualificação da educação superior publica federal”. 
 
3. A dotação orçamentária para a Capemp (Capes do ensino médio e profissional) e a constituição 
do Conselho Cientifico de avaliação e acompanhamento do Programa Pró-licenciatura. 
 
4. O apoio das Sociedades Cientificas à proposta (já aprovada) contida na LDO 2006 que transfere 
para o Ministério da Saúde as despesas com a manutenção dos Hospitais Universitários hoje 
custeada com recursos da educação. 
 
5. Propostas voltadas ao pleno emprego dos doutores que vem sendo formados em número 
crescente pelo sistema de pós graduação. 
 
6. O programa de “laboratórios associados” ou núcleos de pesquisa e pós-graduação em áreas 
estratégicas para Universidades situadas em regiões de expansão da “fronteira” da educação 
superior. Programa a ser realizado em colaboração com o Ministério de C&T. 
 
7. Sugestões de estimulo à criação de novos programas institucionais em novas áreas 
especializadas e áreas interdisciplinares 
 
8. Estímulo e reforma do ensino das engenharias, propiciando formação inicial mais abrangente e 
experimental, evitando a escolha prematura das carreiras. 
 
9. Valorização e qualificação do ensino de Graduação e a formação de professores. 
 
10. Divulgação na escola media, na sociedade e nos meios de comunicação das novas áreas de 
desenvolvimento cientifico e tecnológico. 



 
11. O emprego de pós-graduandos no apoio ao ensino de graduação e de estudantes de 
graduação (particularmente das licenciaturas) no ensino fundamental e médio. 
 
12. Ampliação da abrangência da lei de incentivos fiscais para a criação de laboratórios e 
promover a infra-estrutura para a pesquisa o ensino e a extensão nas IES (Lei Tarso da 
Educação), prevendo a inclusão de programas de extensão como programas de educação à 
distancia, o apoio a Museus e Centros de Ciências, centros e laboratórios de ensino de ciências e 
matemáticas (Projeto Arquimedes), Olimpíadas de Ciências e Matemáticas, e à produção de 
material didático-experimental. 
 
13. Criação de um Fundo Setorial com dotação obtida de contribuição vinculada a uma 
porcentagem (2%) dos lucros dos Bancos e do setor financeiro, a ser investida em programas e 
projetos de educação em ciências e matemáticas; (Olimpíadas, Museus e Centros de Ciências, 
programas de ensino a distância e de televisão, produção de materiais didáticos etc.). 
 
14. Apoio ao projeto de lei que cria o Fundeb em tramitação no Congresso. 
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