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Até dia 15 de dezembro, o Governo Federal terá uma radiografia dos problemas e soluções para o 
ensino superior. O documento, que está sendo preparado por uma equipe interministerial, será 
entregue ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e posteriormente debatido com a 
sociedade.  
 
Recursos emergenciais; definição de regras para a autonomia das universidades; ampliação do 
número de vagas no ensino superior com o ensino à distância; atendimento das emergências e 
propostas para o futuro do setor são pontos importantes do documento. As informações foram 
dadas hoje, 29, pelo ministro Cristovam Buarque, durante a reunião de representantes da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), no auditório da Fundação de 
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), na Universidade de Brasília.  
 
O grupo de análise do ensino superior brasileiro foi criado pelo presidente Lula na semana 
passada e é formado por representantes dos ministérios da Educação, Ciência e Tecnologia, 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Fazenda e da Casa Civil e da Secretaria-Geral da Presidência. 
Segundo o ministro, ele estudará principalmente a situação das universidades federais.  
 
“Vamos discutir todos os problemas do ensino superior brasileiro, e isso tem de estar concluído 
até 15 de dezembro. Será elemento para um grande debate nacional”, afirmou Cristovam 
Buarque. O ministro destacou que o Brasil precisa fazer uma revolução, cujo caráter passa 
necessariamente pela inteligência brasileira, pela universidade e pelas instituições científicas e 
tecnológicas. “Não há independência se não houver um saber solidificado e autônomo, dentro das 
possibilidades do mundo global e integrado”, afirmou.  
 
Cristovam lembrou que a produção do saber significa, de imediato, enfrentar as emergências das 
universidades brasileiras. “Apesar das 14 mil contratações que fizemos este ano para as 
universidades, ainda falta muito para o setor, inclusive para as universidades municipais e as 
particulares”, disse.  
 
Orçamento – A reunião dos representantes da SBPC continua hoje à tarde, com a discussão da 
proposta de emenda ao orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) para, em 2004, 
destinar R$ 132 milhões a bolsas de estudo, R$ 100 milhões para fomento e Institutos de 
Pesquisa e Tecnologia do CNPq e R$ 200 milhões para o Fundo Nacional para o Desenvolvimento 
da Ciência (FNDCT).  
 
Durante o encontro, que prosseguirá até sexta-feira, 30, no auditório da Finatec, serão 
apresentadas e discutidas questões ligadas à educação, ciência e tecnologia, como biossegurança, 
Amazônia, o mar, a biodiversidade e o Programa Espacial.  
 
Participam dos debates o ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral; o presidente da 
SBPC, Ennio Candotti; representantes do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), do Ministério das 
Relações Exteriores, do Ibama, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Coordenação 
de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (Capes/MEC), além de conselheiros, secretários regionais 
e cientistas ligados à SPBC.  
 
Serviço: Mais informações na página eletrônica www.sbpcnet.org.br ou pelos telefones 11-3259-
2766 ou 7678. 
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