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j Ministério da Educação admite que participação estrangeira no ensino superior pode ir além dos 30%
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Depois de anunciar a introdução
de pelo menos seis alterações no
anteprojeto de reforma universitá-
ria, em atendimento a sugestões
de vários setores ligados ao ensino
superior, o Ministério da Educa-
ção estuda, agora, alterar outro
ponto polêmico: o que estabelece
um teto de 30% para participação
de empresas de capital estrangeiro
em instituições de ensino supe-

rior. "Essa porcentagem pode au-
mentar. O número, 30%, 50% não
é o mais relevante. O importante é
que não vamos abrir mão de que
tais instituições sejam submetidas
a uma série de regras, para preser-
var a qualidade de ensino", disse o
secretário-executivo do Conselho
Nacional de Educação, Ronaldo
Mota.

Mota antecipou, também, que
uma nova proposta do anteproje-
to, mais enxuta, deverá ser apre-
sentada no final de abril. Além da
mudança do limite do capital es-
trangeiro, essa nova versão vai tra-

zer, por exemplo, alterações nas re-
gras para atuação das fundações
de apoio às universidades e tam-
bém nas normas que regulam o pa-
pel das mantenedoras, um dos
pontos mais polêmicos da propos-
ta do governo.

Integrante da Comissão Execu-
tiva da Reforma Universitária,
Mota observa que muitas empre-
sas estrangeiras de educação que
atuam no Brasil oferecem cursos
e certificados que não são reconhe-
cidos em seu países de origem
(um sinal claro, segundo ele, de
que a qualidade do ensino dado

aqui é considerada inferior). Mota
observa ainda que o teto de partici-
pação estrageira vale apenas para
empresas com fins lucrativos. As
demais podem participar de ativi-
dades no País sem qualquer restri-
ção. "Acho que muita gente fez
críticas sem levar em conta essa di-
ferença", observou.

ALTERAÇÕES
O texto do MEC, divulgado em 6
de dezembro, tem sido objeto de
fortes críticas - e também de
apoio, principalmente de institui-
ções federais e de áreas estudantis.

Pelas contas de Mota, pelo menos
150 instituições e pessoas ligadas
à área de ensino já enviaram pro-
postas de alteração. As campeãs
de propostas de mudanças são a
Associação de Mantenedoras Par-
ticulares de Ensino Superior, a So-
ciedade Brasileira para o Progres-
so da Ciência, a UNE e a Confe-
rência Nacional de Trabalhadores
dos Estabelecimentos de Ensino.

Entre as críticas que Mota consi-
dera pertinentes - e que, segundo
ele, serão acatadas - está a da Fun-
dação Getúlio Vargas. Para a enti-
dade, o anteprojeto peca por ser

extremamente detalhista, o que au-
menta o risco de pontos juridica-
mente polêmicos. O capítulo de
formação inicial - que inclui ini-
ciativas como o Primeiro Empre-
go de recém formados - deverá
ser retirado. No trecho referente às
mantenedoras de universidades
particulares, Mota admite que a
versão inicial apresenta uma quan-
tidade exagerada de regras. A in-
tenção, disse, era inibir a interfe-
rência de proprietários no funcio-
namento das universidades. "Pela
definição, universidades têm de
ter autonomia", defendeu.

Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 2 mar. 2005. 1º. Caderno, p. A11.




