
Interesses privados dominam disputa por ampliação de acesso   
 
Instituições privadas do ensino superior mostram poderio na Câmara dos Deputados, e embolam 
disputa política em torno do projeto de lei que cria o Programa Universidade para Todos (ProUni), 
que prevê vagas em faculdades particulares a estudantes carentes.   
 
A pressão das instituições privadas do ensino superior vem surtindo efeito, e conseguiu embolar o 
trâmite do projeto de lei que cria o Programa Universidade para Todos (ProUni). A matéria ainda 
não foi votada na comissão formada especialmente para analisá-la, e pode ser submetida ao 
Plenário no próximo esforço concentrado da Câmara dos Deputados, marcado para a semana que 
começa em 13 de setembro. Proposto do Ministério da Educação (MEC), o ProUni visa ampliar o 
acesso aos cursos superiores por meio vinculando a concessão de isenção fiscal aos 
estabelecimentos privados à abertura de vagas para estudantes de baixa renda, egressos de 
escola pública. Haveria reserva de cotas raciais e de etnia. 
 
Nem a incorporação de cerca de 80% das emendas apresentadas ao projeto – boa parte delas 
recheadas de reivindicações das entidades representativas de faculdades e universidades privadas 
de todas categorias: filantrópicas, não-filantrópicas (com ou sem fins lucrativos) - fez com que o 
relatório apresentado pelo deputado federal Irineu Colombo (PT -PR) pudesse ser votado na 
comissão especial. Para qualquer efeito, quem ainda pediu vistas foi Paulo Magalhães (PFL-BA), 
sobrinho do senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA).  
 
O substitutivo final apresentado por Colombo, aliás, já desfigura substancialmente o projeto 
originário do governo federal. A principal mudança foi a inclusão de bolsas parciais, e não apenas 
integrais, como sugerira o Executivo. “Bolsas parc iais são uma piada, e fazem parte de estratégia 
de marketing das instituições particulares”, atacaram representantes do Movimento dos Sem 
Universidade (MSU), que estiveram presentes no Câmara Federal. A mudança em questão reflete, 
na opinião deles, o impressionante poder político das particulares na Congresso.  
 
Para o deputado Carlos Abicalil (PT -MT), um dos principais interlocutores do governo sobre temas 
relacionados à educação, o mérito do ProUni é evidente, pois o programa proporcionará o acesso 
gratuito para aqueles que não têm condições econômicas de cursar o ensino superior, além de 
definir regras mais abrangentes e definitivas acerca da contrapartida de instituições privadas por 
meio da disponibilização das vagas. “Já houve acordo com as representações formais [das escolas 
privadas]. Fizemos, por parte do governo, concessões para viabilizar a aprovação do Universidade 
para Todos. Tenho direito, portanto, de achar que o que está ocorrendo agora é uma manobra de 
cunho político [para conturbar a possibilidade de aprovação o projeto]”, afirmou Abicalil, que é 
presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara.  
 
As últimas reuniões da comissão especial têm sido marcadas por uma confusa dança de 
porcentagens de vagas (10% ou 20%, com possíveis compensações de bolsas parciais e outros 
serviços em assistência social) do ProUni, e pelo forte conflito de interesses entre as próprias 
particulares, já que o relator promoveu mudanças que favoreceram as entidades que possuem o 
certificado de filantrópicas, descontentando os estabelecimentos sem esse selo. Nesse contexto, 
um dos itens que provocou mais alvoroço e impediu a votação da matéria na comissão especial, 
quarta-feira (25), foi a previsão da reabertura de prazo para que as instituições de ensino 
superior privadas aderissem ao programa de recuperação fiscal (Refis), para refinanciamento de 
dívidas com o governo federal.  
 
“Há instituições com isenção de impostos há 50 anos. Ainda existe esse passivo”, explica o 
deputado Abicalil. “Todo mundo quer tirar a ma ior vantagem nessa nova pactuação. Ao governo, 
cabe defender outros interesses”, completa, lembrando que muitas das empresas que prejudicam 
o trâmite do projeto não participaram da rodada de renegociação do Refis no ano passado.  
 
Para o presidente da comissão de educação, as próprias instituições privadas têm conhecimento 
de que o sistema, da maneira como é hoje, não tem sustentabilidade. Umas das evidências 
apresentadas por Abicalil é a brutal queda de renda dos potenciais universitários. Em comparação 
com os estudantes que concluíram o ensino médio durante a década de 90, a média de renda dos 
formandos nos últimos anos é duas vezes e meia menor. O modelo de simples expansão de 



financiamentos estudantis também foi condenado pelo deputado. Na renegociação de 2000 feita 
no marco do Programa de Crédito Educativo (Creduc), o governo teve de arcar com uma 
porcentagem de mais de 80% de anistia.  
 
"O país tem pressa. O jovem do Movimento Sem Universidade [MSU], da Educafro [Educação e 
Cidadania de Afrodescendentes e Carentes] e aqueles que estão batendo à porta das 
universidades têm pressa. É preciso haver compreensão do governo e do Legislativo de que há 
uma urgência, que é a educação", argumenta o secretário-executivo do Ministério da Educação 
(MEC), Fernando Haddad. Na estimativa de Haddad, a aprovação do projeto de lei pode abrir de 
50 a 60 mil vagas em cada processo seletivo.  
 
De acordo com o projeto, a bolsa integral será concedida a brasileiros não portadores de diploma 
de curso superior, cuja renda familiar per capita não exceda o valor de um e meio salário mínimo. 
A bolsa de estudo parcial de 50% será para estudantes de graduação, também não portadores de 
curso superior, com renda familiar per capita não excedente a três salários mínimos. As 
instituições que aderirem ao ProUni ficarão isentas do Imposto de Renda das Pessoais Jurídicas, 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição Social para Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS).  
 
Termo de cooperação  
Na última terça-feira (24), 31 instituições de ensino superior privado assinaram um termo de 
compromisso com o MEC, e passarão a oferecer, já no próximo vestibular, 10% de suas vagas 
para estudantes de baixa renda, independentemente da aprovação do projeto de lei do Programa 
Universidade para Todos (ProUni). O ministério calcula que cerca de 20 mil vagas serão 
disponibilizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.  
 
As vagas serão destinadas a estudantes egressos da rede pública de ensino, originários de 
famílias de baixa renda, com um percentual de cotas para afrodescendentes e indígenas, sem 
nenhuma isenção fiscal. Pelo acordo firmado, os alunos serão selecionados por meio do vestibular 
ou processo de seleção adotado pela instituição, e seus nomes farão parte de uma lista a ser 
acompanhada pelo MEC.  
 
As instituições são: Universidade Metodista de São Paulo – SP, Centro de Educação Tecnológica 
das Américas – SP, Centro de Educação Tecnológica Internacional – PR, Centro de Educação 
Tecnológica Prof. Luiz Rosa – SP, Centro de Educação Tecnológico Flamingo – SP, Centro de 
Ensino Superior Birigui – SP, Centro de Ensino Superior Guararapes – SP, Centro de Ensino 
Superior Mirandópolis - SP, Centro de Ensino Superior Presidente Epitácio – SP, Centro de Ensino 
Superior Presidente Prudente – SP, Centro de Ensino Superior Presidente Venceslau – SP, Centro 
de Ensino Tecnológico João XXIII – SP, Centro Tecnológico Camões – PR, Centro Universitário 
Carioca – RJ, Faculdade de Campinas – SP, Faculdade dos Imigrantes – PR, Faculdade Drummond 
- SP, Faculdade Flamingo – SP, Faculdade Internacional de Curitiba – PR, Faculdade Jaguariúna – 
SP, Faculdade Michelangelo – DF, Faculdade Pitágoras – BH, Faculdade Politécnica de Campinas – 
SP, IBDI – Centro de Tecnologia Interamericano – SP, Instituto Brasileiro de Medicina de 
Reabilitação – RJ, Instituto de Ensino Superior Camões – PR, Instituto de Ensino Superior 
Presidente Prudente – SP, Instituto Metodista Bennett – RJ, Instituto Sumaré de Educação 
Superior – SP, Instituto Superior de Educação Uirapuru – SP, e Universidade Tuiuti do Paraná – 
PR. Outras 25 instituições assinaram um segundo protocolo que condiciona a liberação de suas 
vagas à aprovação do ProUni no Congresso Nacional.  
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