
Brasil não atingirá meta para ensino superior, diz MEC      

Plano Nacional de Educação para 2011 almejava pelo menos 30% da população de 18 a 24 
anos na universidade; taxa líquida de 2008 é de 13,71%. 

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Reynaldo 
Fernandes, disse que o Brasil não conseguirá atingir a meta estabelecida pelo Plano Nacional 
de Educação para 2011, de que pelo menos 30% da população de 18 a 24 anos freqüente a 
universidade. 

Em 2008, essa taxa, calculada com base em dados da Pnad, era de 13,71%. Considerando-se 
todos os universitários brasileiros, independentemente da idade, a taxa bruta de matrículas 
era de 25,52%. 

Para a secretária de Educação Superior, Maria Paula Dallari Bucci, é "legítimo" que o país leve 
em conta essa taxa bruta, já que o país convive com atraso escolar em todos os níveis de 
ensino. Reynaldo Fernandes disse que, nos países desenvolvidos, a taxa bruta costuma ser 
praticamente a mesma da taxa líquida. 

- Eles já estão atrasados lá atrás. É difícil melhorar na última etapa da cadeia (de ensino). O 
caminho é lento - concordou Reynaldo Fernandes. 

Nas instituições federais de ensino superior, houve aumento de 21.513 novas vagas 
presenciais e à distância, um incremento de 12,2% - somadas as duas modalidades de ensino 
- em relação a 2007. 

Maria Paula apresentou balanço do Reuni, o programa de expansão das universidades federais. 
Segundo ela, no primeiro ano de vigência do programa, até o primeiro semestre de 2008, 
foram criadas cerca de 15 mil vagas presenciais. O investimento federal foi de 415 milhões. 
Até 2012, o investimento previsto é de R$ 3,5 bilhões. A secretária disse que as universidades 
contrataram 9.489 professores e 6.355 técnico-administrativos. 

- Esse número é quase mais importante do que todo o resto. A transformação da universidade 
federal está nessa renovação. São profissionais qualificados. Daqui a alguns anos, isso vai 
significar uma transformação de A a Z na universidade - disse Maria Paula. 
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