
Especialistas querem metas para reforma do ensino superior 
Ricardo Balthazar  
 
Grupo reunido pela CNI defende cobrança de resultados em troca de autonomia e mais recursos 
 
Empresários, especialistas em educação e lideranças da comunidade acadêmica apresentaram 
ontem sugestões para promover uma revisão profunda do projeto de reforma universitária 
lançado em dezembro pelo Ministério da Educação. Eles passaram o dia reunidos num hotel de 
São Paulo, num encontro organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com apoio do 
Valor.  
 
O grupo, que incluiu reitores de duas universidades públicas e representantes de instituições 
particulares, concluiu que o governo deve evitar interferir de maneira excessiva na maneira como 
as universidades são administradas, mas precisa exigir da academia o cumprimento de metas de 
desempenho e qualidade bem definidas em troca dos benefícios propostos pela reforma. 
 
As sugestões do grupo serão reunidas pela CNI num documento a ser apresentado ao governo 
dentro de algumas semanas. Outro encontro para colher sugestões de especialistas será realizado 
na próxima segunda-feira, em Recife. O documento final também deverá incorporar sugestões 
que a CNI apresentou ao Ministério da Educação em outubro, antes que o projeto do governo 
federal viesse a público. 
 
A reforma proposta por Brasília dá autonomia administrativa e financeira às universidades federais 
e amplia o volume de recursos orçamentários à sua disposição. Ao mesmo tempo, reduz a 
liberdade que os donos de faculdades particulares têm para administrar suas escolas e cria 
mecanismos de controle externo para vigiar seu comportamento. 
 
O Ministério da Educação promete apresentar uma nova versão do seu projeto no fim de março, 
incorporando sugestões que recebeu desde que divulgou a atual versão, que o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva classificou na semana passada como "o primeiro borrão". A nova versão será 
encaminhada à Casa Civil para mais uma etapa de consultas públicas antes que o projeto seja 
mandado para o Congresso. 
 
Os especialistas recrutados pela CNI dirigiram a maior parte de suas críticas à falta de critérios 
para a distribuição do dinheiro do orçamento entre as universidades federais. De acordo com a 
proposta do governo, elas terão direito a 75% dos recursos federais destinados à educação e seu 
orçamento não poderá ser reduzido de um ano para o outro. 
 
O problema é que o projeto do governo exige muito pouco em troca da autonomia, na avaliação 
dos críticos. "É o que qualquer reitor pediu a Deus", disse o economista Cláudio de Moura Castro, 
presidente do conselho consultivo da Faculdade Pitágoras, de Minas Gerais. "O projeto dá tudo e 
não cobra resultados." 
 
Segundo a proposta do governo, as universidades teriam que submeter à aprovação de Brasília 
planos detalhados a cada cinco anos e projetos de expansão sempre que exigirem repasses 
adicionais de recursos orçamentários. Mas os críticos acham que isso é muito pouco e o grupo 
reunido ontem fez várias sugestões para corrigir essa deficiência. 
 
Uma delas seria incluir entre as  exigências metas de desempenho mais definidas, como a 
expansão das matrículas ou o aumento do número de vagas em cursos noturnos. Outra idéia foi 
limitar os gastos das universidades com pessoal a um porcentual fixo das despesas, para evitar 
que o dinheiro extra seja usado para dar aumentos salariais a professores e funcionários sem 
critério. 
 



Do jeito que as coisas funcionam hoje, existem inúmeras distorções nas universidades federais. 
Se as suas despesas forem divididas pelo número de alunos, é possível encontrar custos maiores 
em universidades do Nordeste do que no Sudeste. Para o presidente da Federação das Indústrias 
do Paraná, Rodrigo Costa da Rocha Loures, seria melhor se o governo definisse um limite por 
aluno matriculado na hora de dividir o dinheiro entre as federais. 
 
Também surgiram idéias para expandir a oferta de vagas no sistema de forma inovadora. O reitor 
da Universidade Estadual de Campinas, Carlos Henrique de Brito Cruz, sugeriu a criação de cursos 
de nível superior de duração menor que os tradicionais em algumas áreas profissionais. "Isso 
ajudaria muita gente a conseguir o diploma e seus benefícios mais depressa", disse Brito. 
 
Cursos desse tipo, com apenas dois anos de duração, são responsáveis por quase metade das 
matrículas no ensino superior nos Estados Unidos, segundo ele. Seus custos chegam a 
representar um décimo dos custos observados em universidades de elite, que têm cursos mais 
longos e laboratórios caros para aparelhar. 
 
Os representantes da indústria defenderam a criação de mecanismos que as aproximem das 
necessidades mais imediatas das empresas. "É fundamental que o sistema educacional brasileiro 
tenha um maior enfoque na formação tecnológica, pela valorização dos cursos das ciências exatas 
e biológicas", disse o presidente da CNI, Armando Monteiro Neto, em mensagem dirigida aos 
participantes do debate. 
 
É uma idéia que entra diretamente em choque com as concepções de liberdade acadêmica que as 
universidades tanto prezam, mas é uma amostra da insatisfação dos empresários com outra  
lacuna do projeto do governo. "Estamos discutindo uma reforma sem definir o projeto de 
educação em que ela está inserida e para quê deve servir a universidade", afirmou Ricardo Young, 
dono da rede de escolas de idiomas Yázigi Internexus. 

 
 
Leia Mais 
 
Tarso admite rever pontos do projeto 
De São Paulo 
 
O ministro da Educação, Tarso Genro, indicou ontem que está disposto a incorporar ao projeto de 
reforma universitária do governo uma parte dos argumentos apresentados pelos críticos da 
proposta. "Estamos em busca de um consenso", afirmou o ministro, na abertura do encontro 
promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Valor. "Nosso projeto é 
incompleto e tem várias lacunas a preencher." 
 
Tarso discorda dos que apontam na proposta do governo a intenção de ampliar os recursos 
disponíveis para as universidades públicas sem exigir nada em troca do dinheiro, mas reconhece 
que o projeto precisa definir melhor os "indicativos" de qualidade acadêmica que poderão 
justificar aumentos de repasses. 
 
O ministro também considera aceitável a idéia de envolver instituições de fora do governo na 
avaliação dos projetos de expansão das universidades públicas. Na versão atual da proposta de 
reforma, o governo faria essa avaliação sozinho e ela seria decisiva para aumentar o orçamento 
das universidades federais no futuro. 
 
Tarso disse que será retirado da proposta o dispositivo que determina a extinção das fundações 
privadas de apoio às universidades, que permitem captar recursos para projetos acadêmicos 
driblando a burocracia do setor público. Em vez de acabar com as fundações, a idéia do governo é 
reduzir sua autonomia e submetê-las a mecanismos de controle. 
 



"Essa não é uma questão de princípios para nós e devemos revê-la", disse o ministro. "Podemos 
ter uma situação adequada se elas forem enquadradas dentro da universidade e seu uso for bem 
regulado."A revisão desse dispositivo foi sugerida pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). 
 
Também deverá ser inserido no projeto um capítulo sobre as universidades estaduais e 
municipais, que atendem metade dos alunos matriculados no setor público. Na versão atual, só se 
fala de instituições federais e particulares. Outro assunto que passará a ser abordado pelo projeto 
é a atividade de ensino à distância, anunciou Tarso. 
 
Embora seu alcance seja limitado, o ensino à distância é visto pelos especialistas como um meio 
de expandir a oferta de cursos de nível superior em certas áreas a um custo bastante reduzido. 
"Achávamos que esse setor ainda não estava muito maduro no país, mas concluímos que seria 
importante incluir alguma regulação sobre isso", disse Tarso. 
 
Apesar da disposição ao diálogo, o ministro mostrou que resiste a mudanças em aspectos centrais 
da proposta. Ele insistiu que os conselhos comunitários sociais criados pelo projeto têm apenas 
caráter consultivo e não representam uma interferência indevida na gestão das universidades. 
"Não é nosso objetivo instituir uma força normativa de fora para dentro", afirmou Tarso. 
 
Os conselhos são vistos com muita desconfiança pelos críticos da reforma, especialmente nas 
universidades particulares. Eles reuniriam representantes da sociedade para opinar sobre o 
desempenho da instituição. Nenhum reitor seria obrigado a fazer o que esses conselhos disserem, 
mas o governo pretende levar em conta suas opiniões na hora de avaliar os cursos mantidos pelas 
instituições de ensino. 
 
Para Tarso, a desconfiança em torno dos conselhos é exagerada e muitos dos seus críticos são 
"adeptos da guerra fria" que vêem a proposta do governo de forma distorcida, como se fosse sua 
intenção submeter as universidades ao controle de sindicatos, movimentos sociais e interesses 
corporativos. "Os conselhos são apenas para discutir com transparência relações que já existem 
com a sociedade", disse Tarso. 
 
Ele também rejeitou as críticas que têm sido feitas às mudanças introduzidas pelo governo no 
sistema de avaliação das universidades, em que foi reduzida a importância das provas dos alunos. 
"Talvez exista algo a aperfeiçoar no sistema, mas tenho dúvidas", afirmou o ministro. "Acho 
melhor observar o funcionamento do modelo por alguns anos antes de mudá-lo de novo." 

 
 
Leia Mais 
 
Interação universidade e indústria ainda é polêmica 
Luiza Pastor De São Paulo  
 
A discussão de formas de interação entre a indústria e a universidade, tema do terceiro painel do 
Fórum "A indústria e a Reforma da Educação Superior", realizado ontem em São Paulo, deixou 
claras diferenças conceituais nas visões dos dois lados que exigirão ainda muita discussão antes 
de se chegar a um consenso. O aspecto mais polêmico da questão envolve a defesa da autonomia 
das universidades e a demanda das empresas por pesquisa voltada para as necessidades 
imediatas da indústria nacional. 
 
Ao apresentar o painel,  Ernesto Heinzelmann, presidente da fabricante de compressores de ar 
condicionado Embraco, ressaltou a importância de as indústrias manterem parcerias que 
viabilizem o desenvolvimento de novas tecnologias, frisando que isso "não deve ser confundido 
com a criação de projetos de produtos".  



Essa separação foi também levantada posteriormente pelos debatedores dos grupos de trabalho, 
muitos dos quais defenderam participação mais ativa de representantes da indústria nos 
conselhos universitários como forma de inf luenciar direta e democraticamente as decisões sobre 
os rumos das pesquisas. 
 
Outra preocupação recorrente entre os debatedores foi a omissão do texto do governo quanto ao 
papel das empresas no contexto da Reforma Universitária proposta, bem como a falta de uma 
conexão clara com a Lei de Política Industrial e a Lei de Inovação, que prevêem e estimulam a 
parceria de empresas e universidades. 
 
 "Faltou mencionar essas leis no anteprojeto da reforma para que as coisas se complementem, 
pois acreditamos que só se houver um alinhamento das políticas do governo como um todo elas 
poderão ser eficazes", argumentou Carlos Cavalcante, superintendente do Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL). 
 
Essa interação, segundo Cavalcante, poderia viabilizar, inclusive, "a criação de políticas públicas 
de apoio à interação, com destinação de verbas oficiais, como ocorreu na área do agronegócio e 
as parcerias com a Embrapa e as universidades, por exemplo".  
 
Já a preocupação dos reitores e representantes das escolas e fundações que participaram do 
encontro estava mais voltada para a preservação da autonomia em relação à decisão sobre o foco 
das pesquisas. Enquanto o reitor da Universidade de São Paulo (USP), Adolpho José Melfi, 
declarava que "a universidade deve manter sua autonomia, mas não pretender ter soberania, pois 
ela deve, sim, uma satisfação à sociedade", a maioria de seus colegas afirmava de forma mais 
categórica que o papel da universidade deve ser formar recursos humanos e gerar conhecimento 
e não desenvolver tecnologias voltadas para os interesses imediatos da indústria. 
 
O consenso, pela avaliação geral dos participantes ao final do encontro, deve caminhar para uma 
posição intermediária que preserve a pesquisa pura e ao mesmo tempo contemple a participação 
do setor produtivo. A sugestão de que se valorize academicamente o registro de patentes (da 
mesma forma que se valoriza a publicação de estudos e artigos) também foi encaminhada pelos 
debatedores como uma forma de incentivar o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a 
realidade das empresas. 
 
Os grupos de trabalho, mais uma vez, fizeram questão de defender o papel das fundações no 
incentivo à pesquisa e à geração de conhecimento, que ficaria inviabilizada caso se mantivesse o 
texto atual do anteprojeto de lei do governo. 
 
Nas conclusões encaminhadas para elaboração do documento final, foi reivindicada a manutenção 
das fundações no seu papel atual, desde que se criem mecanismos de controle e transparência 
que evitem problemas de desvio de verbas ou de funções.  
 
E se sugeriu que de alguma forma conste no texto final da reforma algum tipo de incentivo à 
disseminação da cultura do empreendedorismo entre os estudantes, que seriam incentivados a 
canalizar seu conhecimento para uma futura produção. Segundo dados apresentados pelos 
debatedores, enquanto nos Estados Unidos há 12 habitantes para cada empresa, no Brasil essa 
relação é de apenas 40 habitantes por empresa. 
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