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Decreto-ponte:
colaboração, sim.

Conflito, não
Projeto do Ministério da Educação

necessita ser aperfeiçoado para, assim,
promover melhor funcionamento

saudável do setor privado

Ministério da Educação (MEC) sub-
meteu à consulta pública um antepro-
jeto de decreto rotulado de decreto-
ponte, destinado a regulamentar a

LDB e a Lei do Sinaes. O anteprojeto carece de aper-
feiçoamento por apresentar inconstitucionalidades e
ilegalidades, ferindo direitos da iniciativa privada e o
princípio da autonomia universitária. Vejamos alguns
pontos que são merecedores de atenção sob a ótica
da livre iniciativa no ensino superior, que não tem se
furtado em colaborar com o Poder Público e cuja
opinião não deve ser tomada como tentativa de ins-
talar conflitos, mas como participação ativa em um
processo democrático de discussão sobre temas de
interesse geral.

PRAZOS PROCESSUAIS
É sabido que o Ministério da Educação tem o de-

ver de zelar pelo desempenho da máquina adminis-
trativa que funciona sob sua responsabilidade, poden-
do e devendo, dentro da lei, estabelecer prazos a se-
rem observados nas suas relações com as instituições
mantidas pela iniciativa privada. Todavia, o princípio
da isonomia requer que prazos sejam cumpridos pe-
las partes e não apenas por uma delas. O anteprojeto
é omisso quanto a prazos para manifestações da au-
toridade educacional. As instituições privadas de en-
sino superior insistem em que isso precisa fazer parte
da cultura administrativa do setor público.

COMPROVAÇÕES DESNECESSÁRIAS
OU INDEVIDAS

A exigência de certidões negativas de débitos fis-

cais para o funcionamento de instituições de ensino e
de seus cursos é assunto que não pertence ao MEC. É
preciso distinguir as relações das mantenedoras de
instituições de ensino superior com o Fisco Federal
daquelas referentes ao controle de qualidade do ensi-
no, que pertence ao MEC. Da mesma forma, não pode
o MEC interferir nas transações que se realizam entre
mantenedoras privadas de ensino superior. Essas tran-
sações se passam na área do direito empresarial e nada
têm a ver com a atividade-fim da instituição de ensi-
no. Todas e quaisquer ações estatais indevidas sobre
as mantenedoras que repercutam nos direitos dos alu-
nos haverão de ser sempre questionadas.

TIPOLOGIA E PRERROGATIVAS
ACADÊMICAS DAS IES

Entendem os que pertencem ao setor da livre inicia-
tiva na educação que é preciso estabelecer uma tipologia
para as instituições de ensino superior que não seja
restritiva da inovação e muito menos da demonstra-
ção de qualidade comprovada. Uma tipologia rígida,
definida em lei ou decreto, jamais chegará a atender
aos "padrões de qualidade" ou à "avaliação de qualida-
de" a que se refere a Constituição. Tanto isso é verdade
que a atual LDB, complementando a Constituição, diz
que "a educação superior será ministrada em institui-
ções de ensino superior, públicas ou privadas, com varia-
dos graus de abrangência ou especialização".

DIRETRIZES CURRICULARES, CATÁLOGO DE
DENOMINAÇÃO DE CURSOS TECNOLÓGICOS
E CURSOS EXPERIMENTAIS

A iniciativa privada tem posição firme sobre



esse assunto, em defesa da autonomia das uni-
versidades. Não aceita interpretação que possa
desvirtuar o que está posto na LDB e venha a con-
trariar sua liberdade de ação. Para a iniciativa pri-
vada, que neste caso vem cumprindo a lei, a cria-
ção de cursos inovadores pertence às universi-
dades, independentemente da existência de di-
retrizes curriculares e de catálogo de denomina-
ção de cursos. É preciso afastar quaisquer cons-
trangimentos a experimentos e inovações no en-
sino, preservando a criatividade e a autonomia
das universidades.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL (PDI)

A idéia de incorporar à cultura de gestão do ensi-
no superior um instrumento de planejamento com
essa denominação é antiga e salutar. No entanto, quan-
do o Ministério da Educação mistura questões afetas
ao planejamento com outras que pertencem à orga-

forem detectados valores situados fora dos interva-
los de valor de cada parâmetro. Só esse prévio anún-
cio pode levar a iniciativa privada a: (a) avaliar con-
dições de risco do empreendimento educacional que
pretenda organizar e manter; (b) planejar os inves-
timentos e custeios de forma a que eles produzam
resultados dentro ou acima dos valores dos
parâmetros considerados para fins de avaliação e
controle do Poder Público; e (c) conduzir procedi-
mento de avaliação interna capaz de subsidiar deci-
sões que levem a instituição a manter-se ou evoluir
em direção a parâmetros cada vez mais ajustados às
idéias de melhoria do padrão de qualidade atual-
mente observado.

REGIME DE TRABALHO DOCENTE
Entende a iniciativa privada ser impossível apli-

car às instituições que mantêm o regime de tempo
integral em vigor nas instituições públicas. São regi-
mes de trabalho distintos, regulados por leis distin-

É preciso distinguir as relações das mantenedoras de
instituições de ensino superior com o Fisco Federal

nização acadêmica da instituição ou de cursos, fica
claro o descompasso entre exigências burocráticas e
informação de caráter operacional. O resgate dessa
idéia passa pela depuração de tudo o que não seja
efetivamente dado de planejamento - objetivos a se-
rem alcançados, metas a serem cumpridas, dispên-
dios a serem realizados, fontes de recursos para fi-
nanciamento do empreendimento, parâmetros de
qualidade a serem observados, esquemas de contro-
le e de avaliação do projeto, e assim por diante. Só
assim a idéia de PDI poderá servir não só ao proces-
so interno de tomada de decisões, como também ao
controle externo destinado a alimentar decisões e as
de credenciamento e recredenciamento de institui-
ções ou de autorização, reconhecimento e renova-
ção de reconhecimento de cursos.

AVALIAÇÃO
A visão da iniciativa privada sobre essa matéria

parte do princípio de que qualquer avaliação exter-
na conseqüente só pode ser implementada se quem
a conduz anunciar primeiro: (a) quais os critérios e
parâmetros por ele considerados; (b) quais os indi-
cadores que explicam os parâmetros a serem objeto
de aferição para fins de avaliação; (c) quais os valo-
res ou os intervalos de valores que deverão ser ob-
servados no objeto avaliado; e (d) quais as regras
do jogo, isto é, o que acontecerá nos casos em que

tas. Por isso, é com justa razão que tem reclamado do
MEC uma definição coerente para essa matéria. Ao
MEC caberia preocupar-se tão-somente com os re-
sultados alcançados pela instituição de ensino e não
com o regime de trabalho adotado.

CORPORAÇÕES PROFISSIONAIS
Não podem aceitar tanto as instituições pú-

blicas quanto as instituições privadas de educa-
ção superior a interferência das corporações pro-
fissionais nas atividades de ensino e elas não têm
aceitado. Podem aceitar a colaboração desprendi-
da, para fins de avaliação externa da qualidade do
ensino, jamais a interferência indevida, notoria-
mente corporativista.

Outros pontos do anteprojeto estão a deman-
dar debates, críticas, discussões. Como em tudo o
que é obra do Homem, equacionado um tópico,
outros entrarão na pauta. Esse é o sentido do mo-
mento atual, e é esse o entendimento que deve ser
assumido por todos os que se proclamam como fia-
dores de um comportamento aberto, leal, pluralista
e democrático. A palavra-chave, nesse caso, é coo-
peração, não conflito. •
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