
Muita reforma, pouca mudança 
Por Carolina Cassiano 
 
Nova versão do texto da reforma universitária, que acaba de ser concluída, traz poucas 
novidades em relação aos textos anteriores, desagrada a iniciativa privada e é alvo das críticas 
dos especialistas em educação   
  
 
Reserva de 75% dos recursos da Educação para as universidades federais, criação do Conselho 
Social de Desenvolvimento nas escolas superiores de todo o país, exigência de um terço do 
corpo docente em tempo integral, limitação em 30% da entrada de capital estrangeiro na 
iniciativa privada. Essas seriam algumas das novidades do projeto de lei da Reforma 
Universitária, cuja quarta versão chegou à Casa Civil da Presidência da República e que, 
segundo o Ministério da Educação, será sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 
enviada ao Congresso Nacional na primeira quinzena de junho, para ser discutida e votada. 
Ainda que não oficialmente divulgado, o novo texto traz o clima de "não vi e não gostei", 
alimenta polêmicas e gera críticas sobre o tema - opiniões baseadas nas informações oficiosas 
daqueles poucos que tiveram acesso ao conteúdo. 
 
Os ex-ministros da educação Paulo Renato Souza e Cristovam Buarque não viram o texto. As 
consultorias ligadas à educação também não. Tampouco as entidades que representam o setor 
privado. O tom da crítica, no entanto, já é ácido. Fala-se em inconstitucionalidade de alguns 
artigos e em recorrer ao Poder Judiciário para evitar que a lei entre em vigor com um texto 
ruim. De modo geral, o principal temor do segmento privado é que a lei carregue um viés 
ideológico, segundo o qual a existência da escola privada é sinônimo de mercantilização da 
educação. "Os textos anteriores traziam esse clima de caça às bruxas e viam a iniciativa 
privada como inimiga. O governo tem que ver o ensino superior particular como parceiro, 
afinal, não há nenhum lugar do mundo em que o Estado consiga prover isso sozinho", analisa 
Paulo Cardim, presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 
(Confenem) e do Fórum Nacional da Livre Iniciativa da Educação, que congrega 23 entidades 
representantes do setor privado. Segundo os críticos, essa visão preconceituosa da livre 
iniciativa poderia fazer com que a reforma se tornasse um retrocesso. 
 
AUTONOMIA 
Um dos pontos mais criticados no novo texto, de 58 artigos, trata da criação de mecanismos 
de participação da sociedade civil na gestão das instituições de ensino particulares. Um deles 
seria o chamado Colegiado Superior, formado por professores, alunos, funcionários, membros 
estranhos à escola e a mantenedora da instituição. O colegiado seria responsável pela 
organização das universidades e dos centros universitários, por meio de estatutos e 
regimentos. A polêmica está no fato de a participação da mantenedora estar restrita a 20% 
dos integrantes desse colegiado. Esse item do texto dispara a metralhadora giratória das 
críticas, de diversos setores. "O projeto fere a autonomia das universidades privadas na 
medida em que limita a participação da mantenedora. Não se pode tirar da mantenedora o 
poder de gestão sobre a escola", diz Paulo Renato Souza, ex-ministro da Educação (1995-
2002) e hoje consultor da área. "Isso é co-gestão, o que é inconstitucional. Uma maneira 
populista de resolver", diz Cardim, da Confenem. "A gestão não pode deixar de estar nas mãos 
daquele que paga as contas. A nossa autonomia fica vilipendiada", diz Hermes Figueiredo, 
presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior 
no Estado de São Paulo (Semesp). "Como responsabilizar o dono da faculdade pelo que ele faz 
se ele não manda no que é decidido?", questiona Claudio de Moura Castro, especialista em 
educação, ex-diretorgeral da Capes e ex-consultor do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 
 
O projeto também institui a obrigação de toda instituição superior, privada ou pública, de ter 
uma ouvidoria, que teria a função de receber as críticas sobre a escola e remetê-las à direção 
dela. Para o cargo de ouvidor, deverá ser eleito, pela comunidade acadêmica, um professor ou 
técnico, que terá estabilidade no cargo durante a gestão. "Se a instituição quer ter um 
conselho, alguém que ponha o dedo na ferida, que tenha espírito de porco, isso é ótimo.  



Mas impor um conselho, não dá em nada. Tem escola que finge que tem livro, outras fingem 
que tem autoavaliação, agora vão fingir que têm ombudsman", critica Claudio de Moura 
Castro. 
 
A nova proposta também mantém a criação do Conselho Social de Desenvolvimento, um órgão 
consultivo que toda escola deverá ter e que deve ser formado por representantes da sociedade 
civil. Seriam duas as missões do conselho. Uma de apresentar às IES as demandas de diversos 
setores da comunidade em que ela está inserida, sejam elas relacionadas à educação 
propriamente ou mesmo a carências sociais em cujo combate a escola poderia contribuir; e 
também checar se a instituição cumpre o Plano de Desenvolvimento Institucional. 
 
CAPITAL ESTRANGEIRO 
  
 Senador Cristovam Buarque:  
"Essa reforma não muda nada" 
 
  
A polêmica no que diz respeito à autonomia das IES não pára por aí. O projeto prevê que o 
capital estrangeiro não pode adquirir mais do que 30% do capital total e votante das 
instituições privadas. Os demais 70% devem estar em poder de brasileiros natos ou 
naturalizados há pelo menos dez anos. O objetivo, segundo diz o texto, é preservar os 
interesses nacionais. "Trata-se de medida tão indispensável quanto urgente, pois é necessário 
evitar que o investimento feito pela sociedade brasileira seja adquirido e desnacionalizado pelo 
capital estrangeiro descompromissado", como diz, literalmente, o projeto. O ex-ministro 
Cristovam Buarque concorda que a soberania deve ser preservada, mas fala em fiscalização, 
não em limitação das parcerias internacionais. "É preciso controlar a formação que esse capital 
quer dar. Não pode uma escola estrangeira dizer que a Amazônia é patrimônio internacional. 
Garantindo os interesses nacionais, não há razão para esse impedimento", diz Buarque, hoje 
senador (PDT-DF). 
 
Outro aspecto levantado pelos críticos é que a limitação seria inconstitucional. O artigo 209 da 
Constituição Federal de 1988 diz que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendidas 
duas condições: "Cumprimento das normas gerais da educação nacional; autorização e 
avaliação de qualidade pelo poder público." "A Constituição é clara ao garantir a liberdade à 
iniciativa privada. A escola pode constituir seu capital como bem entender e não pode ser 
cerceada dessa condição", diz Figueiredo, do Semesp. "Essa medida, além de inconstitucional, 
prejudica a concorrência. E concorrência significa padrões internacionais de qualidade, 
eficiência, competitividade e reconhecimento internacional", diz Paulo Renato. O consultor 
Carlos Monteiro, da CM Consultoria, critica a medida dizendo ser um "contra-senso" proibir o 
investimento produtivo. "Capital estrangeiro para o investimento produtivo gera emprego e 
renda. Enquanto se cerceia isso, se favorece, com plena liberdade e rendimentos altos, a 
entrada do capital externo especulativo", diz. 
 
No ano passado, a Universidade Anhembi Morumbi vendeu, por US$ 69 milhões, 51% das 
ações da instituição para a Rede Laureate, grupo que reúne 20 universidades, de 15 países, e 
que tem mais de 200 mil alunos. É o primeiro caso em que uma instituição estrangeira tem 
controle majoritário de uma universidade brasileira. O contrato firmado não fere a legislação 
atual e não sofrerá impactos caso a reforma seja aprovada com o texto que limita a 
participação estrangeira. Consultado sobre a limitação do capital proposta pela reforma, 
Gabriel Mário Rodrigues, reitor da Anhembi, responsável pelo acordo com o grupo norte-
americano, diz que "qualquer restrição à livre iniciativa pode ser prejudicial". "Não importa 
para que mãos possam ir esses empreendimentos. O que interessa é o ensino ser bom e os 
alunos serem beneficiados pelo conhecimento adquirido", analisa. 
 
Também presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), 
Rodrigues sugere que em vez de limitar a entrada do capital, o governo deveria impor o 
reinvestimento dos lucros obtidos pela entidade estrangeira.  
 



"Nenhuma atividade educacional terá viabilidade a longo prazo se os resultados do negócio não 
forem constantemente reinvestidos. O que a reforma poderia propor é que o reinvestimento do 
lucro fosse obrigatório e alocado para o desenvolvimento da instituição, como fizemos na 
Anhembi", diz. 
 
DOCENTES 
  
 Figueiredo, do Semesp 
 
  
A reforma também legisla sobre a titulação dos professores das IES, assim como sobre a 
quantidade de docentes em regime de tempo integral. As universidades particulares devem 
ter, pelo menos, um terço de seus professores com titulação de mestres ou doutores. Entre os 
titulados, metade deve ter doutorado. Esse item é bem aceito pela comunidade acadêmica e 
pela iniciativa privada, já que é interpretado como uma tentativa de elevar a qualidade das 
escolas e de buscar a excelência. "Não vejo má intenção nesse ponto da lei, embora ache que 
não é a quantidade de titulados que vai capacitar a instituição. O melhor mesmo é uma 
avaliação de resultados", diz Figueiredo, do Semesp. 
 
Nos centros universitários, o percentual é de um terço para titulados, metade deles doutores. 
As faculdades estão dispensadas dessa regra. 
 
"O governo federal alimenta o conceito da indissociabilidade entre ensino e pesquisa. É um 
mito. Não se pode confundir escola de ensino superior com estrutura de universidade de 
pesquisa", avalia Moura Castro. Segundo o professor, cumprir a meta do tempo integral 
oneraria as mensalidades dos alunos. Todas as simulações sugerem que o custo para o aluno 
seria quase triplicado se as escolas seguissem isso", diz. 
 
Paulo Renato imagina que regras como essa dificultam a sobrevivência das instituições de 
pequeno porte privadas. "Hoje, as dez maiores IES particulares concentram 16% da matrícula. 
As 50 maiores, 42% da matrícula, num país que tem mais de 2 mil instituições. Não adianta 
criar regras que ajudem a fechar instituições, porque já temos grande concentração de alunos 
em poucas escolas. O que precisamos é dar às pequenas faculdades a mesma autonomia que 
têm as universidades", analisa. 
 
Para Paulo Cardim, da Confenem, antes mesmo do problema econômico ou conjuntural que a 
regra pode gerar, deve ser discutido o fato de o MEC não ter definido o conceito de hora-aula. 
"Hoje há cinco definições em prática. Hora-aula de 40, 45, 50, 55 e 60 minutos. Sem o 
conceito de unidade, não se pode cumprir essa meta", diz Cardim. 
 
HISTÓRICO 
A reforma começou a ser discutida na gestão de Cristovam Buarque à frente do Ministério da 
Educação (MEC), cargo em que permaneceu durante o primeiro ano do governo Lula. Já na 
gestão do ministro Tarso Genro, o MEC apresentou a primeira versão da proposta de reforma, 
com cem artigos. O Ministério se dispôs a ouvir a comunidade acadêmica e as entidades 
relacionadas ao setor da educação e, para isso, recebeu críticas e contra-propostas até março 
de 2005. Um mês depois, foi apresentada a segunda versão da reforma, com cerca de 70 
artigos. 
 
O MEC pretendia discutir mais um pouco o segundo texto e apresentar a proposta no final em 
junho, para que fosse encaminhado ao Congresso Nacional já no segundo semestre. 
Entretanto, em função das denúncias sobre mensalão, que estouraram no meio do ano, Genro 
deixou a pasta para tornar-se presidente do Partido dos Trabalhadores (PT). Sua última 
medida, concluir a terceira versão do projeto, em 27 de julho, pronto para ser encaminhado à 
Casa Civil. Fernando Haddad, então secretário executivo do MEC, assumiu no lugar de Genro. 
Diante da crise no governo federal, inclusive com a cassação do ministro José Dirceu, a Casa 
Civil devolveu o texto ao MEC. Em janeiro deste ano, o presidente Lula pressionou o MEC para 
que fosse concluída a nova versão do texto. 
 



Do começo até agora, a proposta mudou muito. Não porque tenham sido enxertados muitos 
itens, mas porque a proposta foi enxugada quase pela metade. A queixa de quem nutriu, nos 
últimos anos, grandes expectativas por uma reforma transformadora é a falta de ousadia e o 
excesso de regulamentos. "São apenas medidas de ordem gerencial, imediatistas e algumas 
corporativistas, para agradar as universidades federais. Essa reforma não muda nada", diz 
Cristovam Buarque. Para regulamentar as regras da educação, os especialistas dizem que o 
ideal seria investir esforços em ajustar a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nos pontos em que 
ela ainda não foi regulamentada. "As energias deveriam ser concentradas na complementação 
da regulamentação da LDB, essa sim, um grande avanço regulatório", diz Carlos Monteiro, da 
CM Consultoria. 
 
REFORMA IDEAL 
Já que o atual texto foi alvo de muitas críticas, os entrevistados foram convidados a apresentar 
algumas idéias sobre o que deveria constar de um projeto de reforma que lhes parecesse 
ideal. Muitos citaram como necessário a criação de modelos de cursos de curta duração, 
propostas para o ensino a distância e caminhos para a educação permanente dos graduados. 
"Nos EUA, hoje, 60% dos alunos de ensino superior fazem cursos de dois anos. No Brasil, só 
10%, é pouco", diz Moura Castro. "A reforma deveria tratar de ensino superior, dos interesses 
da população, que se traduziriam em mais oportunidades", analisa Paulo Renato. Além dessa 
diversificação das possíveis formas de ensino superior, a reforma deveria criar uma 
universidade de padrão internacional, que seja referência de qualidade - segundo a visão do 
professor Moura Castro. "É isso que os emergentes, como o Chile, estão fazendo. Estamos na 
lanterna mundial", diz. Outra sugestão, de Moura Castro, seria o Estado assumir a 
responsabilidade pela formação de profissionais que seriam essenciais para o desenvolvimento 
da nação, como o caso dos professores. "O Estado não pode delegar ao orçamento familiar dos 
alunos a incumbência de formar profissionais que são essenciais ao sistema de educação que 
ele propõe e de que o país precisa. Cabe ao Executivo introduzir suas prioridades e dizer, por 
exemplo, que vai custear os estudos dos professores."  
 
"O que nunca vimos em todas as versões da reforma foi uma visão de futuro para o país. Não 
é possível caminhar a lugar algum quando não temos uma meta definida ou um alvo a ser 
perseguido", analisa Gabriel Mário Rodrigues. 
 
RECURSOS FEDERAIS 
O senador Cristovam Buarque levanta um ponto que tem a unanimidade dos entrevistados. 
"Para a Reforma Universitária ser eficiente e gerar uma escola superior boa, é preciso ter 
educação básica boa", diz. Com base nessa opinião, os especialistas criticam o artigo da 
reforma que prevê a reserva de 75% dos recursos do MEC para as universidades federais, 
tirando dessa conta o pagamento dos funcionários inativos (aposentados e pensionistas), cujos 
gastos passariam a ser assumidos pela Previdência. "É um escárnio. A reforma propõe que se 
tire dinheiro do primeiro grau para dar às universidades, que tem um custo de 10 a 15 vezes 
maior do que os ensinos básico e fundamental", diz Moura Castro. 
 
"Centrar os recursos públicos no ensino superior em nada contribui para melhorar o acesso do 
estudante egresso do ensino básico público. Isso vai no sentido contrário do cenário mundial, 
em que se investe na educação básica e deixa o ensino superior para a iniciativa privada", diz 
o consultor Carlos Monteiro. "Estão aumentando o investimento para consertar o telhado, 
quando o problema começa na fundação", fala Cardim. 
 
Para rebater as críticas, o MEC tem a seu favor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb), projeto de lei criado em 2004 e finalizado, na sua última versão, 
em dezembro do ano passado. O projeto, que hoje aguarda aprovação do presidente Lula, 
pretende destinar R$ 38 bilhões da União para a educação infantil, ensinos fundamental e 
médio e educação de jovens e adultos nos próximos dez anos. Para a educação básica, serão 
cerca de R$ 4 bilhões. Segundo a proposta de emenda constitucional (PEC), os dez Estados 
com piores indicadores educacionais do país (Maranhão, Piauí, Ceará, Pará, Bahia, Alagoas, 
Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Amazonas) verão o orçamento anual por aluno 
passar de R$ 595 para R$ 984. O Fundeb vai substituir o atual Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef). 



 
Os críticos acham que a medida não dá conta de sanar os problemas do ensino básico. "O 
Fundeb não é suficiente. É urgente um plano nacional de recuperação desse nível de ensino", 
diz Figueiredo, do Semesp. "É preciso federalizar o ensino básico, para que as crianças não 
fiquem reféns das verbas estaduais e, portanto, das desigualdades regionais", analisa 
Cristovam Buarque. 
 
As universidades federais comemoram o repasse de verbas e o MEC se diz satisfeito com o 
texto final. Enquanto isso, o setor privado, as entidades que o representam e consultores 
especializados em educação dizem que a reforma desperdiça a oportunidade de planejar um 
ensino superior mais alinhado ao século XXI. "Não vamos desistir. Assim que o texto chegar ao 
Congresso, vamos começar a discutir tudo de novo. Se for preciso, vamos ao Judiciário brigar 
para conquistar alguns avanços", diz Paulo Cardim. 
 
Ministro da educação diz que reforma universitária representa avanço 
  
  
  
 Haddad: reforma trará avanços para a educação superior 
  
O ministro da Educação, Fernando Haddad, está convicto de que a Reforma Universitária traz 
avanços tanto para o ensino público quanto para o privado. Entre aquilo que considera as 
maiores conquistas, ele destaca a estabilidade do repasse de recursos para as universidades 
federais e a criação de medidas que afirmem a importância da participação da comunidade na 
vida acadêmica - e não na gestão - das IES. 
Nesta entrevista exclusiva, Haddad rebate críticas da iniciativa privada e explica pontos 
polêmicos da quarta versão da Reforma Universitária. 
 
Como o senhor definiria o objetivo desta reforma? 
 
O primeiro propósito é a tipificação mais adequada das instituições para assegurar os 
benefícios e deveres próprios de cada tipo de instituição, como a autonomia da universidade. 
Segundo é acabar com a dicotomia: universidade ou faculdade. A autonomia tem que ser uma 
conquista graduada, por isso a criação do centro universitário parece adequada. E no que diz 
respeito à universidade pública, é garantir o financiamento estável, sem ficar ao sabor da 
opinião dos gestores do MEC, que ora atendem a demandas ora não. É impossível contribuir 
para a autonomia universitária sem esse marco regulamentatório que é o financiamento 
estável. 
 
Em relação à subvinculação: as universidades terão de justificar esse recebimento de 
recursos? 
 
A principal novidade que essa versão da reforma traz é justamente em relação a isso. Ela 
explicita que a fatia de cada instituição será definida pelo desempenho, com critérios objetivos 
como as patentes registradas em nome da instituição e a avaliação do Sinaes [ Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior, que substituirá o Provão]. 
 
Com relação ao tempo integral, a iniciativa privada acha impraticável. 
 
Bom, mas isso não é novidade. O tempo integral é exigido pela LDB [ Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação]. As universidades devem ter um terço de professores em tempo integral. Para os 
centros universitários, é um quinto do total. E as faculdades ficam desobrigadas. A novidade é 
a titulação, que agora cobra das universidades 50% de titulados. Nos centros, a titulação deve 
ser de um terço. Nos dois casos, metade deve ser doutores. Tudo isso estava na terceira 
versão do texto e está mantido. 
 
Outros aspectos como cursos a distância, tecnológicos, de curta duração não estão no texto. 
Por quê? 
 



Esses aspectos já estão sendo trabalhados na regulamentação de outros pontos da LDB. 
Atualmente, o MEC está regulamentando os cursos superiores de tecnologia. O Brasil tem 
cerca de 1,3 mil denominações de cursos desse tipo. Estamos compondo um catálogo com 
menos de cem denominações. Também vamos submetê-los a uma avaliação e valorizar esse 
diploma profissionalizante. Já era possível regulamentar essas áreas pelos decretos, como 
fizemos com a educação a distância. 
 
A limitação do capital estrangeiro é vista como um ato inconstitucional pelos críticos. Como o 
senhor avalia isso? 
 
Não penso assim. Não conheço nenhum outro lugar do mundo em que 70% das matrículas 
estejam no ensino superior privado com fins lucrativos. Está envolvido nisso o risco da perda 
da identidade nacional. É preciso cautela porque é um setor estratégico, assim como os meios 
de comunicação, o sistema bancário e a viação civil. No mínimo, tem de ter regulamentação 
específica porque há chances de desnacionalização. Dizem para mim que a medida impede que 
as melhores do mundo, como Harvard, entrem no Brasil. A medida não impede isso, porque as 
melhores do mundo não têm fins lucrativos, como Harvard, e a medida se restringe às 
instituições que visem ao lucro. 
 
O Conselho Social, o Colegiado Superior e a Ouvidoria vêm sendo chamados de co-gestão. O 
senhor acredita que eles ferem a autonomia da iniciativa privada? 
 
O objetivo é garantir a autonomia da mantida em relação à mantenedora, para que obtenha 
conquistas e mantenha a liberdade pedagógica e acadêmica. Não se trata de interferir na 
gestão da instituição. Em relação à ouvidoria, toda instituição moderna hoje tem um órgão que 
ajuda a promover melhorias que a comunidade deseja. Ainda assim, vamos ouvir as partes 
envolvidas no Congresso Nacional. 
 
Há pontos importantes que o texto deixou de contemplar? 
 
Destacaria o financiamento dos hospitais universitários. Suprimido por falta de consenso entre 
as federais. Hoje há grande déficit dos hospitais e não só na área do ensino, mas 
especialmente por conta dos gastos com o atendimento à população pelo SUS [ Sistema Único 
de Saúde]. (CC)   
  
 
FEDERAIS PEDEM PELA AUTONOMIA 
O principal aspecto da Reforma Universitária que atinge as universidades federais é a chamada 
subvinculação de 75% dos cerca de R$ 21 bilhões destinados à pasta da Educação - 18% do 
orçamento anual da União. Além de elevar esse percentual, hoje em 70%, o projeto prevê que 
o pagamento dos funcionários inativos (aposentados e pensionistas) não sejam pagos com 
recursos do MEC, mas sim pelo Ministério da Previdência. Isso garantirá, às universidades 
federais, pelo menos mais R$ 1 bilhão na receita. 
 
Os reitores das federais ainda não estão plenamente satisfeitos com a medida. Eles reclamam 
da falta de instabilidade do valor repassado, já que este é vinculado à arrecadação de 
impostos. "A nossa preocupação é que há instabilidade na base de cálculos. 
 
Esse valor, em termos absolutos, talvez oscile de ano para ano e nós não podemos aceitar a 
redução de recursos", diz Paulo Speller, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). 
 
Para o doutor em economia da FGV e especialista em finanças públicas Francisco Vignoli, "as 
escolas públicas são nichos de excelência e têm necessidade real do aumento de recursos, mas 
não basta repassar recursos, é preciso fiscalizar". O MEC garante que essa fiscalização está 
assegurada no texto e que o repasse de verba será baseado no mérito de cada instituição 
federal, como a avaliação do Sinaes e o número de patentes registradas em nome da 
instituição. 
 



Speller diz que recebeu extra-oficialmente o texto da reforma. A entidade já solicitou, no 
último dia 18 de maio, uma reunião com o MEC para discutir alguns pontos dos quais 
discordam. Entre eles, a questão da autonomia das universidades federais em termos de 
gestão, reivindicação antiga do setor. "Nesse aspecto, ina reforma não prevê grande coisa. É 
necessário desregulamentar a gestão. Se um professor solicita a exoneração, eu não posso 
contratar alguém. Preciso ir a Brasília, pedir autorização ao MEC e ao ministério do 
planejamento. Ficamos engessados sem autonomia", diz Speller. O MEC garante que o 
aumento do financiamento é o principal passo para as instituições conquistarem autonomia e 
que outras determinações do MEC podem ser dadas por meio de decretos ou portarias. 
 
Lista tríplice Outro ponto que a reforma endossa é a, já em vigência, lista tríplice para escolha 
do reitor da universidade federal. A Andifes reclama. "Isso não tem necessidade de existir. 
Talvez eu não tenha três bons nomes para indicar. E o que faço: vou inventar?" O MEC explica 
que a lista é uma exigência da Advocacia-Geral da União e que o presidente se compromete a 
indicar o primeiro nome da lista, apontado pela universidade. 
  
Disponível em: <http://revistaensinosuperior.uol.com.br>. Acesso em 23 jun.2006. 


