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O polêmico projeto de lei que obriga universidades privadas a concederem 15% de suas vagas 
para alunos carentes deverá ser votado pelo plenário do Senado ao invés de seguir 
imediatamente para a apreciação da Câmara dos Deputados. O atraso será provocado pelo 
senador Wellington Salgado (PMDB-MG) que recolheu assinaturas de parlamentares para 
obrigar uma nova rodada de debates. As cotas no ensino superior pago, aprovadas na última 
terça-feira pela Comissão de Educação da Casa, têm caráter terminativo, ou seja, não 
precisariam passar pelo plenário.  
 
"O senador Salgado vai protocolar o pedido para trazer o debate para o plenário e não há nada 
de mal nisso. Discutir é bom", ponderou Paulo Paim (PT-RS), autor do projeto. "Mas não sei 
porque todos estão tão nervosos. Parece até que alguns donos de instituição querem partir 
para a agressão física."  
 
O projeto n.º 1, de 2004, obriga que as universidades particulares ofereçam 15% de bolsas a 
alunos com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio, o que, atualmente, 
representa R$525. Para financiar o programa, o texto sugere duas fontes de recursos: 
aumento no valor das mensalidades e redução do lucro das universidades.  
 
As bolsas serão oferecidas em forma de desconto na mensalidade. De acordo com a proposta, 
o desconto maior, de 80%, será destinado a 5% dos estudantes com menor renda. Para os 
demais 10% de alunos carentes, haverá redução de metade do valor pago. Por parte dos 
bolsistas, o texto exige que eles tenham bom desempenho e boa freqüência, mas não fixa 
patamares. A regulamentação caberá aos órgãos colegiados das instituições.  
 
De acordo com Paim, só com medidas como essa o Brasil irá alcançar a meta do Plano 
Nacional de Educação de possuir 30% dos jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior até 
2011. Hoje, esse percentual está em 11%. O projeto de lei determina que a política de bolsas 
terá vigência de 15 anos. Depois de passar pelo plenário do Senado, a proposta ainda precisa 
tramitar em, pelo menos, três comissões da Câmara dos Deputados.  
 
É na casa dos deputados que os donos de universidades pretendem arquivar a matéria, 
considerada inconstitucional pelas associações das instituições de ensino privadas. "Primeiro 
vamos tentar arquivar o projeto na Câmara, mas vamos também questionar na Justiça a 
constitucionalidade da matéria", afirma o vice-presidente Associação das Mantenedoras de 
Ensino Superior (Abmes), Antonio Carbonari Netto. "Temos autonomia. Não pode vir uma 
regra assim de uma hora para outra." Além disso, a proposta é, na opinião de Carbonari, 
injusta. "Para colocar 30% dos jovens na universidade, precisamos de política de governo, e 
não de expropriação de vagas. Ainda mais de instituições que estão no vermelho. Lucro? Que 
lucro?", questiona.  
 
De acordo com Paim, não há inconstitucionalidade na lei. "As instituições recebem incentivos 
do governo federal e precisam devolver à sociedade", defende o senador, que cita duas 
emendas ao projeto que já foram aprovadas na Comissão de Educação. A primeira determina 
que a medida seja válida apenas para as instituições que contam com benefício fiscal. A 
segunda permite que outros tipos de bolsas, como as do Programa Universidade para 
Todos(Prouni), possam ser contabilizadas dentro dos 15%.  
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