
Reforma segue para o congresso no dia 20 
 
Projeto retorna da Casa Civil para o MEC. Financiamento monopoliza discussões sobre o tema 
no governo 
 
A Casa Civil enviou de volta ao MEC (Ministério da Educação) a terceira versão do projeto de 
reforma universitária. O motivo seria falta de verbas para financiar as ações previstas. O 
desafio do MEC agora é a origem dos recursos. Mas o ministério garante que nos próximos 20 
dias os ajustes necessários serão feitos e o texto será finalizado. 
 
Segundo o MEC, o anteprojeto da reforma terá, neste mês, duas rodadas de negociação dentro 
do governo antes de ser enviado ao Congresso Nacional. De acordo com o ministro da 
Educação, Fernando Haddad, isso ocorrerá nos dias 10 e 16 e o tema principal do debate é o 
modelo de financiamento das instituições federais. 
 
Atuais 60% do orçamento do MEC são destinados ao ensino superior. O ministério defende que 
este percentual passe a 75%. O Ministério da Fazenda é contrário à proposta. Com o veto da 
Casa Civil, a votação da reforma no Congresso Nacional pode ser adiada para 2006, o que 
contraria as expectativas do governo Lula.  
 
A remessa ao Congresso está marcada para 20 de novembro e a expectativa do MEC é que a 
reforma seja aprovada até o final do mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva. “Sabemos que o tema é complexo, que existem dificuldades com o setor privado em 
relação a alguns aspectos da proposta, mas entendemos que um ano é prazo suficiente para o 
Congresso discutir e aprovar”, disse. 
 
Sobre as mudanças que podem ser feitas no texto, construído pelo ministério em diálogo com 
todos os setores, Haddad acha possível aperfeiçoar e adequar a redação, desde que isso não 
coloque em risco os princípios e os eixos norteadores do projeto. 
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