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A Uniminuto, um projeto sem fins
lucrativos, transformou-se em
um dos maiores casos de sucesso
na inserção de estudantes pobres
na universidade na Colômbia.
Idealizado pelo padre colombiano
Rafael García-Herreros na década
de 1960, na Colômbia, possui hoje
55 mil alunos, distribuídos em
nove campi (sendo 8 presenciais e
um campus não presencial) em
diversas cidades da Colômbia.

O projeto saiu do papel em
1992 para oferecer um modelo
de ensino de qualidade financia-
do por políticas de microcrédito.
O atual reitor da universidade, o
padre Camilo Bernal Hadad,
veio ao país participar do Pro-
grama de Desenvolvimento de
Empresários e Executivos do Se-
tor de Educação — encontro
realizado em Foz do Iguaçu pela
consultoria Hoper Group em
parceria com a SunGard Higher
Education. Ele falou ao BRASIL
ECONÔMICO sobre o projeto.

Como nasceu a Uniminuto?
Tudo começou com a crise fi-
nanceira imobiliária na Colôm-
bia, há 10 anos, que também as-
solou diversas grandes econo-
mias do planeta. Muitos cida-
dãos começaram a perder suas
moradias, pois, estavam endivi-
dados e não tinham como quitar
as obrigações. Os bancos que
haviam emprestado dinheiro à
população também quebraram.
Por consequência, as pessoas
começaram a deixar as univer-
sidades. Naquele momento, um
banco colombiano privado nos
ofertou capital de uma carteira
castigada, ou seja, considerada
irrecuperável, trocando o em-
préstimo desse capital por uma
espécie de certificado de co-
brança de tributários. Os estu-
dantes utilizaram esse dinheiro
como uma espécie de micro-
crédito para financiar seus es-
tudos e eles próprios se torna-
ram cobradores desses certifi-
cados junto aos clientes do ban-
co para que as dívidas com a
instituição financeira fossem
devidamente quitadas. Como
resultado, boa parte do capital
foi recuperada pelo banco.

Isso levou a universidade
a atingir 55 mil alunos?
A segunda iniciativa foi montar
uma espécie de cooperativa de
alunos e docentes da universi-
dade para todos poderem reali-
zar os estudos. Os alunos e do-
centes da Uniminuto investem
cerca de US$ 7 dólares por mês
e isso ajuda a formar um capi-

tal. Nosso público-alvo são alu-
nos oriundos de famílias de
baixa renda das regiões pobres
da Colômbia. Para chegar aos 55
mil estudantes de hoje investi-
mos também cerca de US$ 20
milhões, em cerca de três anos,
advindos de uma das institui-
ções de financiamento do Ban-
co Mundial, a International Fi-
nance Corporation.

Como a inovação está inserida
no escopo da universidade?
O modelo da universidade é
inspirado no microcrédito em-
presarial para o desenvolvi-
mento de certos setores da eco-
nomia, para os mais necessita-
dos poderem construir suas re-
sidências, investirem em sua
formação profissional, ergue-
rem seu próprio negócio e isso
vai ao encontro da nossa missão
como educadores. Outro dife-
rencial é termos adotado um
conceito de universidade itine-
rante, ou seja, nos preocupa-
mos em levar o ensino superior
de qualidade aos bairros e cida-
des mais carentes, pois não
basta subsidiar os estudos uma
vez que muitas pessoas não
conseguem se deslocar para es-
tudar por falta de dinheiro para
o transporte público. Temos
muitos campi e centros de ensi-
no em zonas periféricas das ci-
dades em que nos encontramos.

Como foi a aceitação
à proposta da Uniminuto?
A educação das pessoas foi o
grande impulsionador de nosso
projeto. Na Colômbia, muitos se
contentam em concluir o ensino
fundamental ou médio e se em-
pregar no setor de prestação de
serviços. Um país que deseja ser
desenvolvido do ponto de vista
sustentável precisa compreender
que o processo passa pela imple-
mentação de uma educação de
qualidade. Se isso não for esten-
dido à população, fica pratica-
mente impossível uma mudança
na base societária. Os pais ou res-
ponsáveis dos jovens de famílias
de baixa renda muitas vezes não
acreditam que o ensino superior
e a qualificação profissional se-
jam elementos necessários para o
progresso e o bem-estar.

Como é feita a seleção
de professores?
Havia a necessidade de traba-
lharmos com um corpo docente
qualificado e para isso fomos
buscar parcerias com instituições
de ensino superior privadas da
Colômbia. A remuneração do ca-
pital humano que trabalha em
nossa instituição foi outro ponto
valorizado. Hoje, um professor
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A universidade
começou com
apenas 421 estudantes
em um bairro
de Bogotá chamado
Minuto de Dios,
onde havia 70 casas
nas quais residiam
famílias carentes

Primeiramente,
foi construído um
colégio no bairro,
depois um museu de
arte contemporânea
até que, em 1992,
surgisse, enfim,
a Uniminuto

O modelo de gestão
da universidade foi
reconhecido pela
Harvard Kennedy
School Government
pelos resultados
obtidos na inserção
de estudantes pobres
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Mobilização empresarial
em prol do ECA
Dez fundações e institutos empresariais promovem no
próximo dia 21 de setembro, em São Paulo, o evento
“Juntos pelo ECA” — o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. A ação reúne os braços sociais do Bradesco,
Vale, Itaú, HSBC, Votorantim, Vale, Telefônica, Sesi-
SP, Santander, Arcelor Mittal, grupos que se destacam
no apoio a projetos que têm em comum o foco na edu-
cação de crianças, adolescentes e jovens. Agora a
energia social empresarial de ponta convoca especia-
listas, organismos multilaterais, poder público e so-
ciedade para debater o Estatuto e seus 20 anos de reali-
zações e desafios para avançar.

Os organizadores consideram a mobilização inédita.
“Pela primeira vez”, afirmam, decidiram “olhar con-
juntamente e criar uma oportunidade em defesa da
causa”. Em busca de sinergia em favor do ECA, o grupo
produzirá uma carta de intenções para ações colabora-
tivas. É energia social, “com visão sistêmica e integra-
da”, para sensibilizar mais empresas para a questão,
articular poder público e outros agentes envolvidos e
assim fortalecer a rede de proteção à infância e à ju-
ventude — e ao futuro do país.

Sancionado em 13 de julho de 1990, o ECA é a regula-
mentação dos artigos 227 e 228 da Constituição que es-
tabelece como “dever da família, da sociedade e do Es-

tado assegurar, com
absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde,
à alimentação, à edu-
cação, ao lazer, à pro-
fissionalização, à cul-
tura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à
convivência familiar e
comunitária”.

Regulamentar signi-
fica criar regras para a
aplicação da lei, pro-
cesso que é fonte de po-
lêmicas constantes no
caso do ECA. Setores da
sociedade veem inefi-
cácia ou permissividade
no tratamento sócio-
educativo de menores

infratores, pedindo punições mais severas, como a redu-
ção da maioridade penal. Para eles, há relação direta en-
tre o Estatuto e a criminalidade juvenil que aumenta os
índices gerais de violência. Em defesa do ECA, especia-
listas são unânimes em lembrar que essa realidade não é
de responsabilidade do Estatuto e, sim, resultado da ex-
clusão de milhares de crianças, adolescentes e jovens dos
serviços de educação, saúde, cultura, profissionalização,
lazer, entre outros que compõem o bem-estar social.

O ECA é sem dúvida instrumento de inclusão e é
nesse caminho que precisa ser aperfeiçoado. Os pontos
essenciais são o funcionamento dos conselhos tutela-
res e a escolarização e capacitação profissional dos jo-
vens internados em instituições. A educação diminui a
criminalidade ao gerar mais oportunidades para os jo-
vens e suas famílias. Qualquer mapa da violência no
Brasil aponta para esse caminho. O “mapa das fomes”
de Marina Silva também. Trata-se de um texto que cir-
cula na web em sua defesa, por conta de um comentá-
rio atribuído à roqueira Rita Lee — que não vota na
candidata “porque ela tem cara de quem está com
fome”. Segundo o autor, professor da UERJ, “é fome de
comida, de conhecimento, de justiça, de direitos”.
Desafios históricos, de muito mais décadas que o ECA.
A força-tarefa empresarial é bem-vinda. Que se am-
plie a vontade de saciar as “fomes” do Brasil. ■

LÉLIA CHACON
Jornalista e editora do site e revista

Onda Jovem, do Instituto Votorantim

Setores da
sociedade veem
ineficácia ou
permissividade
no tratamento
sócio-educativo de
menores infratores,
pedindo punições
mais severas,
como a redução da
maioridade penal
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“Em dois anos
seremos a maior
universidade
da Colômbia
em número
de estudantes,
com cerca de
80 mil alunos

No Brasil, seria
importante
aumentar a
comunicação
entre os setores
público e privado
quanto à criação
de políticas
efetivas que vão
ao encontro do
interesse de ambos

Camilo Bernal Hadad,
reitor da Uniminuto

com titulação de mestre ganha
cerca de US$ 2 mil por mês, sen-
do que o tíquete médio de nossos
cursos de graduação gira em tor-
no de US$ 680 por semestre.

Quais aspectos desse
modelo de gestão podem
ser aplicados no Brasil?
Na Colômbia, existe uma rela-
ção muito boa entre o setor pú-
blico e o privado quando se fala
em ensino superior. No Brasil,
seria importante aumentar a
comunicação entre esses setores
quanto à criação de políticas
efetivas que vão ao encontro dos
interesses de ambos. Em nosso
país, existe uma associação de
universidades com cerca de 300
instituições representadas, pú-
blicas e privadas, que conver-
sam com frequência, comparti-
lhando práticas. Atualmente,
70% das instituições de ensino
superior em nosso país são de
caráter privado. Outros 30% são
públicas. Mas, o grande contin-
gente de alunos está na iniciati-
va pública: cerca de 60%. Ou
seja, precisa haver um diálogo
constante entre os setores para
se chegar a práticas de gestão
mais afinadas à realidade.

Qual a visão de futuro
da instituição em relação
à educação na Colômbia?
Temos um planejamento exi-
gente, que precisa ser seguido
à risca para evitar custos ex-
cedentes. Sem isso não pode-
mos promover nossa expan-
são. Como o tíquete médio de
nossas mensalidades é relati-
vamente baixo, não há espaço
para custos sobressalentes.
Nos próximos dez anos quere-
mos manter a taxa de cresci-
mento médio do cenário edu-
cacional colombiano, algo em
torno de 8% ao ano. Em dois
anos, seremos a maior univer-
sidade do país em número de
estudantes, com cerca de 80
mil alunos. Em 2020, preten-
demos chegar à casa dos 120
mil. Mas, sempre focados em
um ensino de qualidade.

Temos seis programas de
graduação reconhecidos pelo
órgão governamental máximo
da educação na Colômbia como
cursos de altíssima qualidade,
dentre eles o de administração e
o de comunicação social. Outra
frente na qual iremos investir
diz respeito às graduações tec-
nológicas voltadas para os ar-
ranjos produtivos locais, como o
setor cafeeiro, da construção ci-
vil, de logística, telecomunica-
ções, agronegócios, enfim,
áreas nas quais a Colômbia está
em franco desenvolvimento. ■
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