


O ensino superior brasileiro vive
seus maiores desafios: prepa-
rar o jovem para o mercado e o
país para a competição global,

romper com seu histórico caráter elitista
ampliando o acesso à educação, criar
uma massa pensante capaz de levar a
um crescimento econômico mais sólido
e mais justo. E tudo isso para já.

A tarefa não é fácil. "Precisamos des-
cobrir novas formas de financiar as ati-
vidades universitárias", afirma o físico
Ennio Candotti, professor titular da
Universidade Federal do Espírito Santo
e presidente da Sociedade Brasileira pa-
ra o Progresso da Ciência (SBPC).

Viajando pelo Norte e Nordeste do
país, ele constatou a urgência de descen-
tralizar a formação universitária — ou
dar condições para que os profissionais
com boa formação se estabeleçam em
áreas de fronteira econômica, onde o de-
senvolvimento quer chegar e a falta de
infra-estrutura técnica não deixa.

Candotti cita um exemplo: a Petro-
bras precisa de especialistas para suas
áreas de exploração de petróleo e gás
no interior do Rio Grande do Norte e no
Amapá, e não consegue praticamente
ninguém. Faltam engenheiros, geólo-
gos. Os que existem, não se vêem atraí-
dos a viver em regiões mais remotas.

O exemplo é simbólico, porque a Pe-
trobras é uma das empresas que mais
gastam com pesquisa no país. São R$
500 milhões investidos nas universida-
des, fora o que ela emprega nas pesqui-
sas de seu pessoal próprio, diz Candotti.

Os números do Censo da Educação
Superior de 2003 (o último disponível),
do Ministério da Educação e Cultura
(MEC), corroboram a tese de Candotti
sobre a excessiva centralização do ensi-
no. A região Sudeste tem 36% da popu-
lação brasileira, mas 50,5% das institui-
ções de ensino superior (IES) e 49% das
matrículas do país.

Aliar universidade e empresa em inte-
resses comuns é justamente o que prega
a Confederação Nacional da Indústria
(CNI) para a proposta de reforma uni-
versitária. A entidade defende privile-
giar a formação de mão-de-obra nas
áreas de tecnologia intensiva, para fazer
a economia avançar mais depressa. É o
caso da Coréia do Sul, apontada pelos es-
pecialistas como modelo em termos de
revolução educacional. Na visão da CNI,
sem esse tipo de mudança, o Brasil vai jo-
gar no lixo a maior parte do seu esforço
de desenvolvimento nos próximos anos.

É aí que as boas intenções esbarram
na realidade. A qualidade do ensino su-
perior no país ainda não tem como reali-
zar essa proeza de imediato. Antes, pré-
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cisa rever alguns conceitos, diz Candotti.
E isso não significa, necessariamente,
aumentar demais os investimentos.

O ensino superior cresceu depressa
nos últimos 20 anos no Brasil. Princi-
palmente o privado. O país desponta
como um dos cinco em que a educação
superior é mais privatizada nas estatís-
ticas da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).

As instituições particulares começaram
a proliferar nos anos 70 e explodiram na
última década. Hoje são 88% de todas as
escolas superiores do país, segundo o Cen-
so. De 1975 a 2003, o número de matricu-
lados cresceu 282% nas instituições priva-
das e 53% nas públicas. As particulares mo-
vimentaram R$ 12 bilhões em 2004. Nos
últimos cinco anos, surgiram em média
200 instituições privadas—de todas as ca-
tegorias —por ano.

Das dez maiores universidades do país
em número de matrículas na graduação,
sete são privadas. A Universidade de São
Paulo (USP), que forma um em cada três
doutores brasileiros, centro de excelência
de reconhecimento mundial, 27ª do ran-
king mundial de 5 mil instituições com
maior produção de artigos científicos, fica
em terceiro lugar, com 44 mil alunos. A
maior tem 100 mil matriculados.

Ninguém duvida que o advento da
faculdade paga deu ao brasileiro uma

perspectiva maior de avançar no estu-
do, principalmente para as faixas de
baixa renda, até então quase alijadas do
ensino superior em virtude das defi-
ciências no ensino fundamental e mé-
dio e da concorrência desigual que en-
frentavam nos processos seletivos.

Os recentes programas de inclusão so-
cial, como o estabelecimento de cotas e a
criação de um sistema de bolsas para
alunos carentes, reforçam a importância
do ensino superior privado. Ao criar bol-
sas nessas escolas, o governo admite a
incapacidade do sistema público em ab-
sorver esse contingente.

Ocorre que o ensino pago tem como
um de seus compromissos remunerar
seus investidores — exceto, em tese, insti-
tuições sem fins lucrativos, que no últi-
mo censo representavam 21,2% do total.
Desse modo, as faculdades com fins lu-
crativos se multiplicaram na maioria das
vezes com uma visão de negócio puro e
simples, que privilegia a perspectiva do
custo menor por rentabilidade maior.

Tanto é assim que o censo mostra que
dois cursos, direito e administração, res-
pondem por 26% dos alunos matricula-
dos em uma instituição de ensino supe-
rior no país, em 2003. São dois cursos cu-
jos investimentos são proporcional-
mente maiores por parte do aluno, que
tem uma extensa bibliografia pela fren-
te. Óbvio que o país não pode prescindir
de advogados e administradores. Mas é
difícil admitir que um quarto dos for-
mandos tenha necessidade de passar
por esses dois cursos apenas.

Só agora as IES privadas começam a
acordar para a necessidade de investir
na educação privada de qualidade, com
uma aproximação, dos anseios do mer-
cado, admite Gabriel Rodrigues, presi-
dente da Associação Brasileira de Man-
tenedoras do Ensino Superior (Abmes),
que reúne 309 mantenedoras e 448 ins-
tituições, entre faculdades, universida-
des e centros universitários.

Ele enxerga dois movimentos distin-
tos nas instituições particulares. Um de-
les é buscar os cursos de maior deman-
da e mais rentáveis. É a visão gerencial.
A demanda mal direcionada e as difi-
culdades financeiras dos alunos são res-
ponsáveis por 40% de ociosidade nas
vagas dos cursos superiores, especial-
mente no setor privado.

O segundo consiste em desenvolver a
maior fragilidade do ensino superior
pago do país hoje, a ausência de pes-
quisa. É também uma visão gerencial,
mas impregnada de pelo menos dois
conceitos: o da agregação de valor e o
de que educação de qualidade é boa pa-
ra todos. Até para a escola particular.

Para Rodrigues, instituição privada
que quiser se distinguir terá de, aos pou-
cos, se firmar como um centro de exce-
lência em pesquisa. E vai precisar de re-
conhecimento. "A faculdade privada ho-
je não tem nome, não tem status", diz.

Um dos caminhos, defende o presi-
dente da Abmes, é buscar algum tipo
de cooperação com as empresas, se-
guindo o modelo que já vigora, com al-
gum sucesso, em cursos superiores pa-
gos de excelente qualidade, mas hoje
praticamente limitados às chamadas
ciências humanas, com destaque para
economia e administração.

"Será saudável quando essa parceria
for plena", diz Ennio Candotti. Mas ela
ainda está longe de acontecer. Ele se
mostra um pouco cético em relação ao
tema, porque "o ritmo da empresa é di-
ferente do ritmo da vida acadêmica".
Mas o presidente da SBPC acredita que
alguns caminhos são possíveis. As em-
presas precisariam investir em suas pró-
prias pesquisas, como praxe, mas
apoiar e contratar a universidade em
casos específicos.

Nesse aspecto, a proposta da CNI para
a reforma universitária vai na direção
correta, defende o presidente da SBPC,
porque sugere uma formação voltada
para as necessidades do país e que busca
a descentralização do crescimento eco-
nômico. Para isso, seria necessário iden-
tificar prioridades e canalizar recursos
mais intensivamente para aquelas áreas
que o país considera estratégicas.

Candotti também faz a defesa de uma
formação mais abrangente e com um
pouco menos de presença na sala de au-
la. "Não faz sentido você formar um en-
genheiro com 4.200 horas de aula no
Brasil, sendo que na Europa são 2.400."
Ele acredita que, se a universidade inves-
tir mais em informática, equipamentos
específicos para os cursos mais técnicos
e bibliotecas — e estimular o aluno a fa-
zer um uso criativo e intensivo desses su-
portes educacionais — o país formará
profissionais mais bem preparados.

Para alcançar esse padrão, é preciso
correr e fazer mais gente ingressar na
faculdade. Só que, antes disso, os ensi-
nos médio e fundamental precisam ser
repensados, reformulados e melhora-
dos, afirma Candotti. Sem uma boa ba-
se, não é possível fazer uma boa univer-
sidade. Ele defende a idéia de que os
professores do ensino médio sejam va-
lorizados. "Nos países ricos, a diferença
salarial entre um professor de ensino
médio e um universitário quase inexis-
te", diz. Além da qualidade, será preciso
prover a base com quantidade. Candot-
ti calcula que faltem hoje cerca de 100

mil professores de ciências no ensino
médio em todo o Brasil.

O Brasil tinha 3,9 milhões de matri-
culados em cursos superiores de gra-
duação. O equivalente a 9% da popula-
ção entre 18 e 25 anos, considerada a
faixa-etária padrão do estudante uni-
versitário. No primeiro mundo, a média
é de 30% dessa população, segundo o
MEC. A Coréia coloca 50% dessa faixa
etária nos bancos da universidade. E
não está sozinha. Países com maior
identidade cultural com o Brasil, como
Portugal e Espanha, também têm meta-
de dos seus jovens no ensino superior.

Mantido o ritmo de crescimento
atual dos ingressos no ensino superior
e do crescimento da população, o MEC
projeta que em 2010 o país terá 9,2 mi-
lhões de matriculados no ensino supe-
rior. Terá atingido apenas 15% da faixa
etária padrão.

Uma prova de que o Brasil não pode
prescindir do ensino privado — e, por-
tanto, tem de engajá-lo na luta pela me-
lhoria geral do ensino — está no empo-
brecimento das IES públicas. Segundo a
Associação dos Dirigentes das Institui-
ções Federais de Educação Superior
(Andifes), os recursos para as universi-
dades públicas só caíram na última dé-
cada. De R$ 6,69 bilhões em 1995, re-
cuaram para R$ 5,79 bilhões em 1998 e
R$ 4,96 bilhões em 2001.

Entre os desafios a solucionar está o pre-
paro do corpo docente. Nesse aspecto, as
particulares precisam andar mais depres-
sa, se quiserem alcançar os padrões de ex-
celência que defende Gabriel Rodrigues.
Elas tinham apenas 12% de doutores e 39%
de mestres entre os integrantes de seu cor-
po docente. As públicas ostentavam 35%
de mestres e 21,5% de doutores.

O problema da qualidade do ensino
também esbarra nas necessidades do
brasileiro das classes menos favorecidas.
Como a maioria dos jovens precisa tra-
balhar, o ensino superior ainda é majo-
ritariamente noturno, com cerca 70%
dos cursos e das matrículas.

Outro ponto que merece atenção é o
elevado grau de desistência, principal-
mente nas escolas privadas, e a forma-
ção precária do quadro de professores.
O número dos que concluem os cursos
superiores tem crescido em ritmo infe-
rior ao de ingressantes. Em dez anos
(até 2003), aumentou em 173% o total
de ingressantes, ao passo que o de con-
cluintes subiu 115%. Mesmo conside-
rando o mínimo de quatro anos entre o
ingresso e a conclusão, é fácil perceber
que muitos ficaram pelo caminho.

Eduardo Belo de São Paulo

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 mar. 2005. Caderno Universidade e Indústria, p. F1.



Uma reforma que interessa a todos os brasileiros 
Tarso Genro   
  
Ampliar o acesso à educação é a meta que une, mas é preciso uma política específica 
 
O Brasil precisa ampliar e qualificar suas instituições de ensino em todos os níveis. Nos próximos 
seis anos, cumprindo as metas para o decênio do Plano Nacional de Educação, será preciso dobrar 
o número de estudantes nas nossas universidades para contabilizarmos 7 milhões de jovens. O 
desafio é imenso e exige a construção de políticas públicas que incorporem aquilo que de melhor a 
sociedade foi capaz de produzir dentro e fora das universidades. A reforma da Educação Superior 
é parte desse desafio e o anteprojeto apresentado pelo Ministério da Educação significa um gesto 
concreto em favor de um diálogo para alcançar aquele objetivo. 
 
A reforma da educação superior também está no centro do debate da União Européia, após 
sucessivas reuniões de ministros de educação. O diagnóstico que inspirou esta reestruturação 
partiu da consciência de que, "mais do que nunca, o desenvolvimento e qualidade de vida de uma 
nação dependerão de seu nível cultural e científico, que depende fundamentalmente do valor do 
seu ensino superior" (Relatório Attali: por um modelo do ensino superior, Paris, Stock, 1998). 
Esta também foi a estratégia dos Estados Unidos, que implantaram um amplo sistema público de 
universidades estaduais e dispõem de um sistema privado de alto prestígio, mas minoritário. 
 
Na América do Sul, igualmente, há o consenso de que educação é o melhor investimento para o 
desenvolvimento nacional. O documento América Latina 2020: II Conferência Latino-americana de 
Ciências Sociais, colhido em Guadalajara, no México, em 2001, diz que "é urgente fortalecer a 
vocação para aprender e ensinar, para pesquisar e pensar para resolver os problemas complexos 
de nosso tempo, para sentirmo-nos co-responsáveis na construção de uma América Latina mais 
autônoma, próspera e justa".  
 
Há um ano, o Ministério da Educação vem construindo projeto de lei da Educação Superior com a 
colaboração de duas centenas de instituições das comunidades acadêmicas e científicas; entidades 
empresariais e de trabalhadores; e movimentos sociais urbanos e do campo. A conduta adotada 
pelo MEC assinala a opção por um processo onde cada reunião renova a complexidade do tema e 
legitima o esforço em favor do debate. 
 
A "proposta" apresentada pelo MEC só é chamada assim porque estamos abertos a alterar 
qualquer dos seus pontos. A discussão, aliás, já permitiu identificar a necessidade de adições 
importantes. Este resultado, entretanto, não será alcançado sem uma posição aberta e 
construtiva de todos os interessados. O governo quer continuar debatendo suas idéias porque 
sabe que não é detentor da verdade. Mas sabe, também, que nenhum grupo ou especialista o é. 
Para que possamos superar as unilateralidades em um processo público como este é preciso, 
apenas, argumentos. 
 
O Brasil deverá duplicar o número de universitários para sete milhões ao longo dos próximos seis 
anos   
 
Em novembro do ano passado, a exemplo de centenas de entidades, a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) apresentou ao país a contribuição da indústria para a reforma da Educação 
Superior. Muitos dos temas apresentados pela indústria, sob a forma de propostas, vão ao 
encontro do projeto em gestação pelo Ministério da Educação, como a multiplicidade de modelos, 
a autonomia, o nexo da universidade por desenvolvimento regional, a avaliação interna e externa, 
o refinaciamento, os novos marcos regulatórios para articular as instituições públicas estatais com 
o sistema não estatal existente, tendo como centralidade o crescimento do número de vagas. 
 
As contribuições da CNI evidenciam a preocupação do setor produtivo com um projeto de nação. 
O MEC recebeu as propostas à luz da importância que tem a base industrial historicamente 



constituída no país para que se possa dar suporte, do ponto de vista econômico e social, a este 
projeto nacional. 
 
As universidades brasileiras, portanto, devem ser pensadas em conexão com os grandes impasses 
que deverão ser superados pelo Brasil nas próximas décadas. Nossas instituições de ensino 
superior devem, também, interagir com as vocações regionais repartindo o saber e a tecnologia 
com a base da sociedade. Os recursos instalados pelas universidades e, particularmente, os 
conhecimentos que ali são gerados constituem um patrimônio de todos e uma das razões de 
nosso orgulho como nação. 
 
Ampliar o acesso a este patrimônio é um objetivo que une a todos. É preciso, não obstante, 
definir uma política específica para isso. Por entender que educação é um processo que vai do 
ensino básico ao superior e que necessita de uma atuação forte para ampliar o seu financiamento 
geral, o MEC está trabalhando duramente para melhorar a alfabetização e qualificar o ensino 
fundamental, médio e profissionalizante. Além de aumentar os valores de repasse do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef), o 
governo está propondo a criação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico (Fundeb), que 
poderá ensejar uma remuneração mínima nacional a todos os professores do ensino básico, bem 
como expandir o ensino médio. Não haverá reforma universitária sem que ocorra um choque de 
qualidade e, especialmente, expansão do ensino médio, atualmente o principal gargalo do 
sistema. 
 
Tudo isso, acreditamos, poderá exercer um impacto positivo importante no desenvolvimento do 
país, muito mais ainda se esta ampliação for acompanhada - como esperamos - pelos efeitos 
benignos de uma qualificação sistêmica. Afora pequenos surtos de sectarismo que sempre 
ocorrem num debate público, pelas contribuições que já recebemos, concluímos que a reforma é 
possível e necessária. 

 
 
Leia Mais 
 
A relação entre a educação superior e o setor produtivo 
Armando Monteiro Neto  
 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) acredita que apenas o debate democrático contribuirá 
para o aperfeiçoamento do marco legal da educação no país. Com esse propósito, promoveu no 
dia 28 de fevereiro, em parceria com o jornal Valor Econômico, em São Paulo, o primeiro de dois 
fóruns de debate inter-regionais para discutir o anteprojeto de lei da Reforma da Educação 
Superior, com a participação do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de empresários, 
acadêmicos e jornalistas. O segundo fórum realizou-se no Recife, em 7 de março. Desses eventos 
resultará uma reflexão complementar ao documento "Contribuição da Indústria para a Reforma da 
Educação Superior", divulgado em novembro. 
 
O Brasil tem evoluído quanto ao número de matrículas, à produção científica e à capilarização das 
instituições de educação superior, mas isso não é suficiente para garantir o desenvolvimento 
sustentável. É a tecnologia industrial, mensurada em patentes, que faz a utilização do 
conhecimento gerar inovação e tornar a economia mais competitiva. 
 
É ainda muito pequeno o número de estudantes em cursos superiores no país e o sistema está em 
desequilíbrio. De um lado reduziu-se a expansão das instituições federais de educação superior, 
de outro as matrículas nas instituições particulares passaram a ser majoritárias, apresentando, 
porém, graves deficiências qualitativas. 
 
A iniciativa do governo de abrir o debate sobre a reforma é extremamente louvável. O anteprojeto 
traz avanços, como o foco na regionalização, com vistas a diminuir os desequilíbrios regionais na 



oferta da educação superior. Em outros pontos, porém, contraria dispositivos constitucionais, ao 
propor práticas de controle e gestão incompatíveis com a livre iniciativa, e um estreitamento do 
conceito da autonomia universitária. Não define diretrizes gerais, mas desce a níveis de 
regulamentação infralegal, como no caso do Plano de Desenvolvimento Institucional. 
 
Um dos pontos que exigem revisão é a criação do Conselho Comunitário Social como órgão 
integrante das estruturas das universidades públicas e privadas. Embora definido no anteprojeto 
como de caráter consultivo, esse Conselho terá poderes decisórios, o que constitui, no caso 
específico da universidade particular, um grave atentado à iniciativa privada. 
 
A criação desse Conselho fere o preceito constitucional que assegura à universidade plena 
autonomia didático-científica, administrativa, patrimonial e financeira. Por ser constituído de 
representantes de diversos organismos da sociedade, subordina a universidade a orientar suas 
atividades de educação e pesquisa a interesses externos, de natureza corporativa, sindical, 
classista ou religiosa. 
 
A tecnologia industrial, medida em patentes, faz o conhecimento gerar inovação e competitividade   
 
Além dessas e de outras distorções, o anteprojeto peca por não tratar de temas fundamentais, 
destacados no documento "Contribuição da Indústria para a Reforma da Educação Superior", 
como o desequilíbrio a favor das ciências sociais na oferta de vagas, em prejuízo das ciências 
exatas, engenharias e tecnologia; a ampliação do uso da educação superior a distância; e o 
reconhecimento dos mestrados profissionais - uma demanda da sociedade e, em particular, do 
setor produtivo. 
 
É fundamental que o sistema educacional brasileiro dedique maior atenção à formação 
tecnológica, pela valorização dos cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de ciências 
exatas e biológicas. A educação a distância é um eficaz mecanismo para promover com rapidez a 
equalização do acesso da população à educação superior e à educação continuada, ambas de 
qualidade. A necessidade de adoção desse mecanismo justifica-se pela dimensão geográfica do 
país, pelo déficit do contingente de população universitária e pela flexibilidade, em termos de 
espaço, tempo e ritmo. 
 
Outra falha do anteprojeto é não fazer nenhuma menção à pesquisa tecnológica, que materializa a 
interação entre a indústria e a universidade. O crescimento sustentado da economia exige um 
esforço coletivo em favor da inovação e do desenvolvimento da pesquisa aplicada. A falta de uma 
conexão clara com outras políticas oficiais, como a Política Industrial, de Desenvolvimento 
Tecnológico e de Comércio Exterior, e dispositivos como a Lei de Inovação e a Lei de 
Biossegurança comp romete o sucesso da Reforma da Educação Superior. Ao ignorar essa 
conexão, o MEC parece ter agido sem a devida articulação com outros órgãos do governo federal. 
 
A reforma tampouco será efetiva se não abranger a educação como um todo. A adoção de uma 
política voltada para a melhoria do ensino básico conduzirá à ampliação democrática das 
oportunidades de acesso à universidade, pela valorização do mérito. E resgatará a tradição de 
qualidade das escolas públicas brasileiras, que já foram consideradas referência e eram acessíveis 
a todos os extratos sociais. Com isso se evitarão as soluções paliativas, como o polêmico sistema 
de quotas para ingresso na universidade. 
 
A CNI traz essas reflexões a público por entender que é seu dever debater o documento 
apresentado à sociedade pelo MEC e, de uma forma propositiva, contribuir para o 
amadurecimento do anteprojeto de lei, aprimorando o foco na universalização e regionalização da 
educação superior, na gestão e no financiamento, e na interação empresa-universidade com base 
em pesquisa e inovação. 
 
 



 
 
Leia Mais 
 
Faculdades privadas criticam os Conselhos 
Erilene Araujo, para o Valor De São Paulo 
 
Reitores pedem que o setor seja ouvido pelo governo 
 
Se o governo federal quer que o projeto de reforma universitária seja aprovado no Congresso 
Nacional e, sobretudo, se pretende preservá-lo de uma enxurrada de emendas dos deputados e 
senadores que integram a bancada educacional, então terá que se aliar à iniciativa privada. Ao 
menos isso é o que afirmam reitores e representantes de entidades mantenedoras das 
universidades particulares. Eles reivindicam do governo uma maior participação na discussão da 
proposta que será encaminhada à Câmara dos Deputados até o início do segundo semestre, sob a 
argumentação de que são os que respondem pela maior fatia da educação superior do país. 
 
Estatísticas da Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes) apontam que 
as instituições particulares de ensino superior abrigam 2,7 milhões de estudantes, são 
responsáveis por 86% do total de vagas oferecidas, empregam 170 mil professores e 140 mil 
funcionários do setor administrativo e têm uma participação de 0,8% do PIB, que representa algo 
em torno de R$ 9,5 bilhões. O setor avalia ainda que gera adicionalmente uma renda indireta de 
mais de R$ 720 milhões anuais, por meio de inúmeras atividades ligadas ao setor educacional, 
como moradia, transporte, alimentação, equipamentos, material escolar e livros. 
 
"O projeto do Ministério da Educação não trará mudanças efetivas para o ensino educacional. Não 
é bom, não tem visão de futuro e, acima de tudo, é preconceituoso", dispara o presidente da 
Abmes e reitor da Universidade Anhembi Morumbi, Gabriel Rodrigues. Ele sustenta que educação 
é uma questão de Estado e não de governo e que a proposta que está colocada para discussão na 
prática vem engessar o ensino superior. "No mundo inteiro, os debates se voltam para a 
flexibilização do conhecimento e para atender os reclames da sociedade. Já no Brasil, o Ministério 
da Educação faz um projeto quadrado e com elevado grau de interferência em empresas 
privadas", completa. 
 
Dos cerca de 100 artigos do anteprojeto elaborado pelo governo, dois incomodam mais os 
dirigentes de entidades de ensino superior privado: o que estabelece a criação de um conselho 
comunitário social, com representantes de sindicatos, associações de classe e entidades 
corporativas, que poderão fazer relatórios que vão influenciar no processo de avaliação da 
instituição de ensino. O outro ponto é o que limita em 30% a participação do capital estrangeiro 
nas instituições mantenedoras com fins lucrativos. 
 
Para o diretor-executivo da Associação Nacional das Universidades Privadas (Anup), José Walter 
Pereira dos Santos, se o conselho é consultivo, como dizem alguns, então "só servirá para 
enfeitar" e, neste caso, "não precisa existir". "Talvez, ele seja mais oportuno para as instituições 
educacionais filantrópicas, uma vez que o governo já se mostrou incompetente para fiscalizá-las. 
A universidade particular paga todos os impostos devidos e não tem que se submeter a um 
conselho formado, em sua maioria, por pessoas que são estranhas à mantenedora", explica. 
 
Santos entende que essa proposta é tão absurda quanto sugerir a um supermercado que ele seja 
submetido a um conselho consultivo formado por donas-de-casa, órgãos de defesa do 
consumidor, associação de moradores e sindicalistas, como o governo está sugerindo às 
universidades particulares. Afinal, "os supermercados também prestam um serviço à 
comunidade", ironiza. 
 



Sobre este item do anteprojeto, Gabriel Rodrigues disse se tratar de uma "intervenção do Estado" 
e uma tentativa de "quebra da autonomia" das instituições de ensino particular. Segundo o reitor 
da Anhembi Morumbi, o governo não tem direito de estabelecer as regras de uma empresa 
privada. Ele lembra que pelo artigo 207 da Constituição Federal, a autonomia da universidade é 
assegurada e reconhecida como condição indispensável à vida acadêmica de qualquer instituição 
de ensino. "A interferência governamental na organização e no funcionamento da empresa 
privada, qualquer que seja o seu regime jurídico, é indevida. O anteprojeto do MEC confunde 
gestão democrática com assembleísmo oneroso e, portanto, deve ser rechaçado", argumenta. 
 
Contrário a uma parte das propostas do anteprojeto do MEC, o reitor da UniNove e presidente da 
Associação Nacional dos Centros Universitários (Anaceu), Eduardo Storópoli, lamenta o fato de o 
Ministério da Educação ter estabelecido na proposta que o pró-reitor acadêmico, ou equivalente, 
deve ser escolhido por eleição direta. Ele alerta que a medida contraria a Constituição Federal por 
se tratar de uma "clara interferência na gestão do ensino superior particular". "Cabe ao governo 
avaliar a qualidade do ensino superior e aperfeiçoar o modelo de avaliação e não interferir em 
questões internas de uma empresa privada", adianta. 
 
Storópoli afirma que, como reitor e presidente da Anaceu, defende a elaboração de um plano 
estratégico de desenvolvimento educacional. Ele diz estar disposto a colaborar para o avanço da 
reforma universitária, com a elaboração de propostas para serem incorporadas ao anteprojeto. As 
sugestões serão encaminhadas ao MEC até o dia 20 de março, quando se encerra o prazo fixado 
pelo ministério para o envio de sugestões. 
 
O diretor-geral da Anup acredita que, como está, o projeto dificilmente passa no Congresso 
Nacional. "Há um elevado número de deputados que compõem a bancada da educação. Dentro 
desta bancada, muitos são donos de universidades, faculdades, faculdades integradas ou centros 
universitários. Eles, certamente, vão se empenhar para fazer ajustes na proposta", assegura. 
Santos disse ainda que não descarta a possibilidade de a proposta não avançar no Congresso, 
como tantas outras que ficaram encalhadas por lá. 
 
Gabriel Rodrigues garante que a Associação das Mantenedoras também enviará sugestões. Ele 
entende que o projeto que será encaminhado ao Congresso Nacional precisa, por exemplo, dar 
novas orientações sobre a organização do ensino e o planejamento dos currículos, ser mais claro 
nas novas caracterizações e distinções entre os cursos seqüenciais e os de graduação 
(licenciaturas, bacharelados e tecnológicos), dar mais estímulo à expansão da oferta de vagas e, 
também, à inovação e à criatividade para a experimentação de novas metodologias de ensino. 
 
Ele garante ser necessário ainda discutir o fato de o anteprojeto ignorar os efeitos perniciosos de 
uma legislação que estimula a inadimplência e provoca conseqüências indesejáveis para a gestão 
das instituições privadas de ensino superior, inclusive no que diz respeito ao planejamento e 
questões de qualidade. Rodrigues lamenta que "a crítica à mercantilização do ensino, tão ao gosto 
das autoridades educacionais, só vê um dos lados da moeda, que é o dos custos do ensino. Não 
atenta, maliciosamente, para o fato inquestionável de que há uma relação direta entre custo e 
qualidade". "A qualidade não pode pagar o preço da falta de políticas sociais capazes de assegurar 
ao estudante condições efetivas de estudo. Nessa perspectiva, qualquer projeto de reforma no 
ensino superior deve considerar a liberação dos preços de anuidades, fixados apenas controles 
mínimos capazes de coibir eventuais abusos", defende. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Leia Mais 
 
Menores questionam interferência 
De São Paulo 
 
O anteprojeto de reforma universitária não desagrada só às grandes universidades particulares. 
As faculdades, faculdades integradas e as filantrópicas também estão insatisfeitas. Elas dizem que 
o texto é "omisso", ao colocar diferentes tipos de instituição de ensino particular na vala comum. 
Queixam-se ainda do alto grau de interferência em questões internas. 
 
"O projeto não tem identidade. A intenção inicial não foi posta no papel. O que foi colocado é 
totalmente diferente do que imaginávamos", diz o pró-reitor acadêmico da Faculdade de Belas 
Artes de São Paulo, Sérgio Augusto Malacrida. Ele sustenta que a aprovação do projeto, como 
está, provocaria prejuízo às faculdades privadas. E lamenta o fato de o Ministério da Educação ter 
"esquecido, ou não estar levando em conta que as universidades e faculdades particulares 
abrigam 75% dos estudantes do ensino superior no país".  
 
A sugestão de Malacrida é que o ministério invista em instituições públicas para manter algumas 
universidades como centros de excelência do ensino superior. Mas ressalta que o foco do governo 
deveria, sem dúvida, ser o ensino fundamental e médio, por serem de baixa qualidade. "O 
Ministério da Educação deve deixar a responsabilidade pelo ensino de 3º grau para as entidades 
privadas", ressalta. 
 
Para o diretor acadêmico das Faculdades Associadas de São Paulo (Fasp), Paulo César Pereira, a 
iniciativa de reformulação do sistema universitário brasileiro é válida e necessária. No entanto, o 
anteprojeto do Ministério da Educação precisa ser aprimorado para que venha a atender às 
demandas do ensino superior do país. 
 
"A reforma proposta pelo governo já está sendo implantada em doses homeopáticas nas 
instituições de ensino superior. Certamente, a resistência ao anteprojeto seria menor se as 
universidades, faculdades e centros universitários, entre outros, fossem ouvidos e suas opiniões 
levadas em consideração pelo governo", argumenta Pereira. Ainda segundo o diretor acadêmico 
da Fasp, a reforma universitária não deve ser tratada como um marco político de um determinado 
governo nem deve ter uma face ideológica, como é o caso da que está sendo discutida. 
 
O vice-diretor da Faculdade São Luiz, Wagner Lopez Sanchez, afirma que o Ministério da Educação 
"foi omisso" e não tratou de forma adequada as instituições de ensino filantrópicas. "Estamos bem 
mais próximos das universidades comunitárias do que das particulares. Mas as diferenças não 
foram consideradas", destaca. 
 
Sanchez disse concordar que a educação é um bem público, mas alerta: "No caso das 
particulares, não é um bem do Estado". "As universidades e faculdades particulares visam o lucro 
e, portanto, vêem a educação como um negócio. O governo não pode interferir em questões 
internas e administrativas nem exigir a criação de um conselho comunitário", justifica. Outra 
deficiência do anteprojeto apontada por ele é quanto à falta de propostas claras para melhorar a 
qualidade do ensino, ampliar a pesquisa e a extensão. 
 
Apesar das críticas, o vice-diretor da Faculdade São Luiz elogia alguns dos itens do anteprojeto. 
Entre eles, o que exige que as instituições de ensino particular sejam socialmente responsáveis. 
"A medida é um avanço e deveria ter sido adotada há mais tempo. De uma maneira geral, muitas 
instituições de ensino adotam projetos de responsabilidade social apenas por marketing", explica. 
 



Mais: ao contrário do que defende grande parte das instituições particulares, Sanchez diz não ser 
totalmente contrário à fixação de um teto de 30% para a participação do capital estrangeiro nas 
entidades mantenedoras. "Fixar um teto é um fator limitante, mas  se pensarmos que educação é 
um bem público, então temos que admitir que a sociedade pode impor limites. A medida não é 
prejudicial, pois não impede que universidades estrangeiras venham para o país. Além disso, 
precisamos saber até que ponto vamos ganhar com investimento estrangeiro na educação do 
país", justifica. 
 

 
 
Leia Mais 
 
Indústria defende maior integração com a produção 
Simone Biehler Mateos, para o Valor De São Paulo 
 
Uma política para a educação superior deve prever o alinhamento com as diferenças regionais. 
 
É preciso melhorar a sintonia entre o ensino superior e as necessidades do setor produtivo, tanto 
na área de formação de recursos humanos como de pesquisa e extensão. Esta é uma das 
reivindicações centrais da indústria, que participa ativamente do debate nacional sobre reforma 
universitária, mobilizando federações estaduais do setor, dirigentes do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), do Serviço Social da Indústria (Sesi) e de várias outras 
entidades empresariais que, sob a coordenação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
formularam um conjunto de propostas sobre o perfil de ensino superior que o país precisa para se 
desenvolver e os caminhos para construí-lo. 
 
"Precisamos implementar padrões educacionais compatíveis com a sociedade da informação e 
fazer pesquisa sintonizada com um projeto de nação", sintetiza Armando Monteiro Neto, 
presidente da CNI. "A defasagem entre o atual sistema de educação superior e as necessidades 
da indústria pode tirar o país de maneira definit iva da trajetória de desenvolvimento sustentável", 
adverte. 
 
A indústria defende um sistema de educação superior que contemple diferentes perfis de 
instituições, sem a obrigatoriedade de que todas integrem ensino, pesquisa e extensão, como 
ocorre hoje e como mantém anteprojeto de lei elaborado pelo governo. "As universidades devem 
se especializar em uma dessas áreas segundo as demandas do ambiente onde estão inseridas", 
diz Monteiro. A flexibilização é vista como importante para que o país possa atingir as metas do 
governo de ampliar o ensino superior e também para facilitar a expansão de opções de educação 
de terceiro grau que atendam às diferentes demandas da produção. Hoje, o Brasil tem cerca de 
9% dos jovens entre 18 e 24 anos matriculados no ensino superior, porcentual sete vezes menor 
que o de países como Coréia, Estados Unidos e Canadá. 
 
Na opinião da CNI, aumentar esse percentual só será factível se o governo investir pesado em 
estratégias alternativas. Como na educação a distância, com qualidade, instrumento considerado 
fundamental para democratizar o ensino, a custos viáveis, num país de proporções continentais. 
 
A idéia é ampliar a oferta de cursos não presenciais tanto na graduação como na pós-graduação, 
incluindo mestrados, especializações e outros de curta duração. A indústria sugere ainda que o 
governo crie uma Universidade Aberta (UA), que combine metodologias de educação presencial e 
a distância, em diversos tipos, flexíveis, de cursos de nível superior. Os especialistas da CNI 
lembram que mesmo países industrializados com sólidas estruturas educacionais, como o Reino 
Unido, criaram redes virtuais de ensino superior para viabilizar a permanente atualização. A Índia 
tem uma com 1,5 milhão de alunos e a China, outra, com 2,5 milhões. Já no Brasil, a educação a 
distância ainda engatinha. Em 2003, apenas 52 dos mais de 16 mil cursos superiores do país 
eram oferecidos a distância. Embora seja permitido às instituições de ensino superior ministrar 



20% das disciplinas de graduação por meios não presenciais, apenas 60 delas usavam esses 
recursos em 2002. 
 
Precisamos implementar padrões educacionais compatíveis com a sociedade da informação"   
 
 
"É vital estimular a educação a distância de qualidade para democratizar o ensino no Brasil. O 
anteprojeto deve ser reformulado para incluir isso", destaca Carlos Roberto Rocha Cavalcante, 
superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade que coordena os debates sobre reforma 
universitária no âmbito da CNI. A indústria também se dispõe a colaborar na construção da 
Universidade Aberta do Brasil, já que acumula ao menos cinco anos de experiência com ensino 
superior a distância. Só os cursos oferecidos pela Universidade Corporativa do Sesi atenderam a 
cerca de 1.500 pessoas no ano passado. Já o Senai teve no ano passado 297 alunos em seus 
cursos de especialização a distância e outros 500 na graduação de formação pedagógica, em 
parceria com a Universidade Virtual do Sul de Santa Catarina. "Ensino a distância é vital para a 
formação permanente, indispensável para um país que queira ser competitivo" frisa Joana D´Arc 
Cerqueira, coordenadora da Universidade Corporativa do Sesi.  
 
A indústria também critica o anteprojeto do governo por não prever formas de estimular a 
ampliação da oferta de cursos na área de exatas, sobretudo nas engenharias e afins. Hoje 68% 
dos cursos superiores no país são de ciências humanas ou sociais, o que é uma distorção se 
comparado à proporção nos países desenvolvidos. "Para enfrentar o desafio tecnológico que se 
coloca, o Brasil precisa de muito mais engenheiros do que forma", frisa Cavalcante. Por isso, a 
CNI considera vital que o governo estimule a oferta de cursos nessas áreas, pois a expansão 
recente do ensino superior, protagonizada pela iniciativa privada, concentrou-se na área de 
humanas, que exige investimentos menores. 
 
"O governo deve estimular os mestrados profissionais e cursos de graduação na área tecnológica, 
de exatas e nas engenharias porque ter mais e melhores profissionais nessas áreas é essencial 
para impulsionar o desenvolvimento do país", diz Cavalcante. Ele lembra que o governo poderia 
contar com parcerias com a indústria para ajudar a financiar vários desses cursos. A indústria 
sugere, especialmente, a criação de cursos tecnológicos voltados a profissões emergentes que 
decorrem da constante inovação, além de uma maior adequação dos cursos existentes à realidade 
do mercado em termos de conteúdos, horários e locais. 
 
Complementarmente, os empresários reivindicam que os cursos de especialização promovidos 
pelo setor produtivo passem a ser certificados. "É preciso reconhecer esses cursos que conferem 
competências específicas para o trabalho, computar suas horas no cálculo do tempo de 
escolaridade das pessoas, como fazem vários países europeus", diz Joana D´Arc Cerqueira. 
 
Outra crítica do setor produtivo refere-se ao fato de o anteprojeto de reforma do governo não ter 
previsto formas de estimular a pesquisa aplicada, meios de aproximar a indústria das 
universidades. "O foco da pesquisa nacional está muito voltado para a publicação de trabalhos 
científicos, em detrimento do desenvolvimento de inovações, de avanços em processos e 
produtos. É preciso reorientar isso, estimulando uma relação permanente entre os provedores de 
conhecimento e a indústria", frisa Cavalcante. O objetivo é que a respeitável produção científica 
nacional se traduza também num bom número de patentes capazes de gerar riqueza para o país. 
Para isso, a indústria propõe que se criem programas de incentivo para a fixação de doutorandos 
nas empresas, em atividades de pesquisa e desenvolvimento. "É importante que o Brasil incentive 
a inovação e siga o exemplo de países hoje globalmente competitivos, como a Coréia do Sul, que 
reordenaram suas prioridades de pesquisa e inovação enfatizando as demandas do setor 
produtivo", conclui Cavalcante. 
 
É vital estimular a educação a distância de qualidade para democratizar o ensino no país"   
 



Os empresários avaliam também que para alcançar a educação superior de qualidade que o país 
precisa será imprescindível traçar um plano para superar as deficiências crônicas da educação 
básica, onde, por exemplo, faltam mais de 200 mil professores nas áreas de matemática, física, 
química e biologia, segundo dados do próprio MEC. 
 
Eles sugerem políticas de valorização desses profissionais, baseadas em programas de 
qualificação e melhores remunerações, além de fortes investimentos em infra-estrutura. Também 
recomendam a criação de programas de compensação para as vítimas das atuais deficiências da 
formação escolar básica. 
 
A sugestão vem com a autoridade de quem tem experiência na área. O Centro de Tecnologia da 
Indústria Química e Têxtil (Cetiqt), a primeira unidade do Senai a oferecer um curso de graduação 
criou um programa especial para contornar as lacunas na formação básica de seus calouros. Feito 
o diagnóstico dos problemas, são estabelecidas aulas extra para sanar as deficiências. Hoje, essas 
aulas incluem matemática básica, informática básica e complementos de matemática e física. 
 
"Não poderemos construir a universidade que queremos, que o país precisa sem repensar toda a 
educação básica, o assunto não está no anteprojeto do governo, mas tem de ser incluído", diz 
categórica a diretora de operações do Sesi, Mariana Rapozo, expressando a opinião geral da 
indústria. Ela lembra que o problema a ser atacado não é só de qualidade como também de 
quantidade: em 2002, menos de dois milhões de alunos concluíram o ensino médio. A 
preocupação é coerente com o modelo de país competitivo sempre lembrado pela indústria: a 
Coréia do Sul cresceu e se desenvolveu a partir de uma política de estímulo às inovações, 
ancorada no ensino público gratuito e de qualidade. Naquele país, um aluno universitário custa 
duas vezes mais que um aluno do ensino fundamental, proporção que no Brasil é de dezessete 
vezes mais. "Resgatar a tradição de qualidade do ensino público básico é a única forma de 
democratizar, de fato, o acesso ao ensino superior. O sistema de cotas proposto pode ser um 
esforço de inclusão social válido, mas é só um paliativo de curto prazo", conclui Cavalcante. 

 
 
Leia Mais 
 
Nos cursos do Senai, uma experiência bem-sucedida 
De São Paulo   
 
A ausência de mão-de-obra especializada na região foi um problema que custou caro à Daimler-
Chrysler quando a empresa instalou sua fábrica de caminhões em Juiz de Fora (MG), em 1996. A 
indústria investiu quase US$ 25 milhões na qualificação dos novos funcionários: mais de 200 
tiveram de ser enviados para treinamento na Alemanha e, na volta, multiplicavam o aprendizado 
dando aula para centenas de outros numa mini-planta industrial montada só para isso. 
 
Tudo ficou muito mais simples a partir de 2000, quando, para atender às necessidades da Daimler 
e seus fornecedores, o Senai montou na região uma unidade focada na formação de mão-de-obra 
para a indústria automobilística. Embora a unidade do Senai seja quase auto-suficiente 
financeiramente, os custos da empresa com formação despencaram e as sinergias do processo se 
multiplicaram. Centenas de pessoas que já passaram pelos cursos técnicos de nível médio dessa 
unidade do Senai e quase 200 funcionários da Daimler e alguns do parque de fornecedores já 
fizeram o curso de pós-graduação latu sensu, um curso de um ano de especialização em gestão 
de produção na área automobilística. Em abril, a primeira turma - de 35 pessoas - concluirá o 
mestrado na área, oferecido em parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
o Senai. Sem contar os 80 alunos da graduação, criada no ano passado para formar, em três 
anos, tecnólogos em produção automobilística. 
 
A maioria dos professores do curso de especialização é formada por engenheiros que são 
funcionários da Daimler. "Isso resultou não só num curso sintonizado com a realidade da fábrica 



como em melhoria na performance profissional dos gerentes e supervisores que lecionam. De 
tanto estudar para dar aula de gestão, eles acabaram sendo os que mais inovam e melhoram a 
gestão das suas áreas", conta Newton Ricardo Lino, supervisor da área de estratégia de Recursos 
Humanos da empresa. Todo o pessoal administrativo da empresa e vários do parque de 
fornecedores já fez o curso de especialização do Senai e muitos estão sendo estimulados a fazer o 
mestrado para tornarem-se professores de novas turmas. Mais recentemente, o Senai local 
passou a oferecer também uma graduação, com duração de três anos, que forma tecnólogos em 
produção automobilística. 
 
Mas a Daimler-Chrysler é só um exemplo dentre as centenas de empresas beneficiadas pelos 
cursos superiores do Senai. Embora o objetivo prioritário da instituição seja a aprendizagem 
industrial e qualificação profissional básica a jovens e adultos, desde 1987, passou a oferecer 
também cursos de nível superior para suprir necessidades da indústria que não eram atendidas 
por outras instituições de ensino superior. O primeiro curso superior do Senai foi criado no seu 
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (Cetiqt), do Rio de Janeiro. Hoje, 20 
departamentos regionais do Senai oferecem cursos superiores, seis por ações próprias e 14 em 
parceria com universidades. Em 2003, a instituição tinha 863 alunos na graduação (a maioria de 
curta duração, para formar tecnólogos), 45 em mestrados e 1.117 em pós-graduações latu sensu, 
conhecidas como especializações - 950 em cursos presenciais e 167 em modalidades a distância. 
Ao todo são 35 cursos de graduação, 63 especializações e três mestrados, englobando áreas tão 
diversas como automação, direito ambiental, gestão (estratégica, de produção, de qualidade, de 
tecnologia, de marketing, etc), engenharia de software, tecnologia de gás, logística da produção, 
etc em 22 setores industriais diferentes. 
 
"Atuar em educação superior foi decisão estratégica do Senai para atender à demanda das 
indústrias por gente com formação tecnológica", frisa Alberto Borges de Araújo, do Senai 
nacional. 
 
Além da formação de nível superior, desde a década de 80, o Senai também atua intensamente 
em duas áreas próprias das universidades: desenvolve atividades de extensão e pesquisa 
aplicada, sempre em sintonia com as necessidades da indústria. Para isso, nos últimos 20 anos, 
com a colaboração de instituições similares da Alemanha, Japão, EUA, Canadá, França e Itália, o 
Senai criou vários centros de ensino para pesquisa aplicada, cada um deles dirigido a determinado 
segmento industrial. Além de laboratórios para pesquisa e ensino, esses centros contam com 69 
laboratórios de ensaio credenciados pelo Inmetro, pela Anvisa ou outras autoridades responsáveis 
por emitir certificados ou licenciamentos de empresas e produtos. Estes centros trabalham em 
317 projetos diferentes de pesquisa aplicada, tendo registrado já 15 patentes. 
 
O primeiro deles foi o Cetiqt, hoje o maior centro de tecnologia têxtil da América Latina e um dos 
maiores do mundo. Sua infra -estrutura inclui instalações- piloto e os laboratórios necessários ao 
aprendizado, à especialização e à pesquisa na área têxtil e de confecções. Além de cursos 
técnicos, o Cetiqt oferece uma das poucas graduações em engenharia industrial têxtil do país, 
complementada por um programa de estágio dirigido (o Fortex), que leva pequenos grupos de 
alunos, a partir do sexto semestre, para dentro das fábricas, para realizar diagnóstico de 
problemas de determinadas áreas e sugerir soluções. "As áreas que serão avaliadas pelos alunos 
são escolhidas conjuntamente por professores, alunos e empresa, buscando compatibilizar o 
interesse acadêmico com o da fábrica", diz Daniel Roedel, diretor de educação e tecnologia do 
Cetiqt. 
 
A Indústria Têxtil Cedro, que tem 133 anos de existência, é uma das que está se beneficiando 
com o Fortex. "Nossos gerentes estão se reunindo com os alunos do programa para fazer o 
diagnóstico. Vemos que é gente preparada, por isso temos muita expectativa de que os projetos 
que eles vão elaborar resultarão em melhorias em vários processos produtivos", diz Antonio 
Gonçalves Rosa, assistente de recursos humanos da Cedro. Com mais de três mil empregados 



espalhados em cinco plantas fabris, a empresa recruta egressos do Cetiqt há anos, tendo ficado 
especialmente satisfeita com a criação do curso de engenheiro industrial têxtil. 
 
"Os engenheiros sem formação específica exigem que invistamos muito mais tempo em 
treinamento, com engenheiros têxteis tudo fica mais fácil e os do Cetiqt chegam prontos, são 
sempre os que têm a melhor performance nos nossos testes de seleção", diz Rosa. 
 

 
 
Leia Mais 
 
Parceria em pesquisa indica modelo 
Simone Biehler Mateos, para o Valor De São Paulo 
 
Integração das empresas com as escolas resulta em inovações tecnológicas de ponta. 
 
Nos últimos três anos, sem desembolsar um tostão, a Unicamp conseguiu quatro novos 
laboratórios de informática de última geração, que estão fazendo pesquisas de ponta em parceria 
com empresas como IBM, Microsoft e Intel. Graças à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
a Dambroz está fabricando para a Petrobras um novo equipamento para bombear petróleo, mais 
eficiente, mais compacto e que exige menos manutenção que os anteriores. Em apenas seis anos, 
como resultado de um convênio com a Gerdau, a mesma universidade conseguiu quintuplicar o 
número de engenheiros metalúrgicos formados, melhorando simultaneamente a qualidade do 
curso. Em uma década, Recife transformou-se em pólo nacional de empresas de informática, com 
mais de 20 companhias com excelência reconhecida na área. Já a indústria de equipamentos 
Brapenta, em cinco anos, quadruplicou o faturamento graças às inovações desenvolvidas 
conjuntamente com universidades. 
 
Estes são apenas alguns exemplos de resultados diretos de parcerias entre universidades e 
empresas. Embora a atual estrutura universitária não favoreça os convênios com a iniciativa 
privada, eles aumentaram muito na última década tanto na área de pesquisa e desenvolvimento, 
como nas de formação de recursos humanos e extensão. Os resultados se traduzem não só em 
aumento da competitividade da indústria, como em melhoria do ensino e da pesquisa, assim como 
em benefícios sociais. Os exemplos falam por si.  
 
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por exemplo, por causa de uma parceria, criou 
um grupo permanente de pesquisa, ensino e extensão na área de ergonomia, que já melhorou as 
condições de trabalho de mais de 110 mil trabalhadores na última década. Tudo começou há nove 
anos, quando a Faber Castell contratou a UFSCar para fazer um diagnóstico das condições de 
trabalho em suas unidades. A tarefa ficou a cargo de um grupo de pesquisadores do 
departamento de Engenharia de Produção. Identificados os problemas, a empresa desafiou os 
pesquisadores a projetar e implementar as soluções recomendadas. 
 
"A necessidade de intervir no mundo real, de passar da teoria à prática, nos obrigou a fabricar 
competências que não tínhamos". Assim nasceu o Ergo & Ação, grupo dedicado a estudar, 
projetar e implementar melhorias nas condições de trabalho, conta Nilton Menegon, coordenador 
do grupo que hoje tem 25 bolsistas de graduação e pós-graduação. Nesses anos, sua equipe já 
fez parcerias com empresas como Johnson & Jonhson, Multibrás, Embraer e os Correios. 
 
O grupo é responsável, por exemplo, pelo novo tênis especialmente projetado para os carteiros. O 
produto calça os 50 mil carteiros brasileiros e está sendo exportado para os correios argentinos. 
Quando o trabalho do Ergo&Ação terminar nos Correios, outras 25 categorias de equipamentos 
terão sido adequadas, beneficiando 80 mil funcionários. 
 



Já na Embraer, melhorar as condições de trabalho na fábrica exigiu simular no computador o 
exercício de 284 funções diferentes. Mais de 60 projetos foram concebidos para solucionar os 
problemas diagnosticados. Um deles, patenteado, foi uma cadeira que evita posições forçadas 
quando se trabalha sob o avião. O Ergo & Ação também ministrou cursos de ergonomia para mais 
de 600 funcionários da empresa. A partir da experiência, a Embraer criou um núcleo interno 
permanente de ergonomia industrial, referência para que grandes empresas do país - como a 
Daimler-Chrysler, Eric sson, Peugeot, Citroën e Volkswagen -- enveredem pelo mesmo caminho. E 
cada novo convênio do grupo multiplica a interação entre empresas e universidades, já que 
sempre há muitos parceiros da área acadêmica e industrial. 
 
A parceria entre a Gerdau e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) nasceu, há 
sete anos, da falta de engenheiros metalúrgicos no mercado. A oferta de empregos contrastava 
com a baixa demanda e alta desistência dos alunos do curso. A Gerdau decidiu fazer propaganda 
na mídia das perspectivas da carreira e desse curso da UFRGS. Também lançou bolsas para que 
os melhores alunos se dedicassem só ao estudo, fazendo estágios na fábrica nas férias. O melhor 
aluno ganha bolsa para fazer estágio profissionalizante na universidade e o melhor formando, 
bolsa para fazer mestrado em área de interesse da Gerdau. Com isso, em seis anos, o número de 
candidatos por vaga ao curso de engenharia metalúrgica na UFRGS passou de dois para 7,9, 
enquanto o número de engenheiros formados a cada ano saltou de seis para 30. 
 
"A demanda tornou-se mais qualificada e os alunos mais engajados, o que melhorou o curso", 
avalia Telmo Strohaecker, chefe do departamento de engenharia metalúrgica da UFGRS. A 
aproximação da indústria aumentou também as pesquisas em parceria, levando funcionários da 
fábrica a fazer pós-graduação na UFRGS. "Isso não só ajuda a disseminar a cultura de inovação 
na empresa como também beneficia a graduação porque mais professores convivem com 
exemplos de casos reais e os levam para a sala de aula", destaca Strohaecker. Hoje, não só a 
Gerdau como a Cosipa e a CSN, entre outras siderúrgicas, recrutam na UFRGS engenheiros 
metalúrgicos para suas unidades. 
 
Mas a Gerdau é apenas um dos exemplos das sólidas parcerias desenvolvidas pela UFGRS, 
sobretudo nos últimos oito anos, quando aumentaram as verbas públicas vinculadas a 
contrapartidas de empresas. Com a Petrobras, por exemplo, a universidade desenvolveu e 
patenteou um novo equipamento para bombear petróleo em poços terrestres, que apresenta 
melhor rendimento e dimensões mais compactas, além de exigir menos manutenção que as 
tradicionais. A máquina está sendo fabricada pela Dambroz para a Petrobras. Já o departamento 
de Engenharia de Materiais da mesma UFGRS tem um grupo com três professores e 30 alunos 
dedicados tanto a atividades de pesquisa e desenvolvimento, como às de formação de recursos 
humanos, em parceria com empresas como a Petrobrás, Ipiranga Petróleo, Braskem, Tintas 
Renner, etc. Estes convênios já resultaram em várias inovações. 
 
O pró-reitor de pesquisa da UFRGS, César Vasconcelos, diz que a interação com a indústria está 
alterando até a estrutura de alguns cursos. "As parcerias nos mostraram a grande demanda por 
conhecimentos na área de novos materiais, o que nos levou a comprar novos equipamentos e 
pesquisar mais nessa área. Agora, essas pesquisas estão impulsionando mudanças na estrutura 
do curso", conta. Mas ele destaca também os benefícios da empresa: "Eles percebem a 
importância de investir em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento".  
 
No caminho inverso ao da parceria da Gerdau, que buscava recursos humanos para suas 
necessidades, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (César) surgiu, em 1996, 
dentro da Universidade Federal de Pernambuco (UFPe), com o objetivo de criar demanda local 
para os excelentes profissionais de informática que a universidade passou a formar a partir dos 
anos noventa. A idéia era criar um centro de pesquisa com excelência tão reconhecida que fosse 
capaz de criar mercado para as empresas que incubasse. O César prospecta os problemas das 
empresas locais e desenvolve soluções para eles. "Sempre que percebemos que uma solução 
pode ser adaptada para outras empresas, pedimos autorização ao cliente para fazê-lo. Se a venda 



se concretiza, procuramos um investidor interessado em transformar o produto numa unidade de 
negócios, tendo o César como acionista majoritário", explica o diretor do centro, Sérgio 
Cavalcante. Quando a empresa incubada consegue se auto-sustentar e sai da incubadora, o César 
começa a reduzir sua participação acionária. 
 
Em 12 anos, essa estratégia transformou o Recife num pólo nacional de informática. O César criou 
30 empresas, das quais 24 sobrevivem, dando emprego a quase 200 profissionais da área, sem 
contar os 330 funcionários do próprio César. O centro, hoje uma instituição sem fins lucrativos 
independente da universidade, é totalmente auto-suficiente. Seu superávit é investido nos seus 
projetos ou no Centro de Informática da UFPE, que graças a isso modernizou boa parte de seus 
laboratórios. O César também fomentou novas parcerias universidade/empresa: sempre que seus 
projetos são grandes ou complexos, a instituição solicita a consultoria de professores. "Isso é 
excelente porque o professor pesquisador que tem experiência no mundo real traz isso para os 
alunos, o que enriquece e aumenta o interesse pelo curso". 
 
Na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), as parcerias são a regra desde os primórdios. 
Só o seu Centro de Estudos de Petróleo (Cepetro), com 40 doutores pesquisadores, desenvolveu 
em seus 17 anos de existência mais de 200 projetos de pesquisa junto com a Petrobras, sem 
contar os 50 atualmente em andamento. No Laboratório de Petróleo que o Cepetro inaugurou 
recentemente, a Petrobras injetou RS$ 2,5 milhões. 
 
As parcerias também equiparam o Instituto de Computação da Unicamp. Nos últimos três anos, 
quatro gigantes do setor de informática - Microsoft, Intel, IBM e CI&T - montaram ali laboratórios 
de ponta. O Laboratório de Desenvolvimento de Software é um dos cerca de cem que a Microsoft 
montou dentro de centros de excelência do mundo todo. O laboratório faz pesquisas com vários 
parceiros - inclusive concorrentes da Microsoft -, mas orgulha-se de ter ganhado duas 
concorrências internacionais para projetos de pesquisa da Microsoft, que representaram US$ 40 
mil. "É excelente porque é um dinheiro que podemos manejar como acharmos melhor. A Microsoft 
só cobra resultados", diz o diretor do Instituto de Computação, Ricardo Anido. 
 
Estes são apenas alguns exemplos de resultados de parcerias entre indústrias e empresas. Mesmo 
a Unicamp, porém - de longe a universidade brasileira com mais experiência de parcerias com 
empresas -, está convencida de que essa cooperação pode ser muito incrementada. Por isso criou, 
no ano passado, sua própria agência de inovação tecnológica que, entre outras coisas, 
promovendo workshops com empresas. Neles, a empresa apresenta suas demandas tecnológicas 
e a universidade, suas ofertas e competências. Metade dos mais de 20 workshops já realizados 
resultaram em novas colaborações. Mesmo parceiros antigos tiraram proveito. "Não tínhamos 
uma visão de conjunto de tudo o que a Unicamp podia nos oferecer", diz Paulo Bombassaro, 
gerente de engenharia da CPFL, que há anos mantém convênios essa universidade. O workshop 
da CPFL originou seis novos projetos de pesquisa conjunta e um programa de formação de 
recursos humanos. 
 
Há também empresas pujantes que consideram as parcerias com universidades e instituições de 
pesquisa pilares cruciais de seu êxito. É o caso da Brapenta, fabricante de equipamentos 
eletrônicos para a indústria. Graças às inovações tecnológicas, a empresa quintuplicou seu 
faturamento nos últimos cinco anos. Noventa por cento dos produtos que a empresa vende hoje 
foram desenvolvidos em parcerias feitas, sobretudo, com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica 
(ITA) e a Universidade de São Paulo (USP). "Sem essas inovações hoje nem estaríamos no 
mercado", diz Martin Izarra, diretor presidente da Brapenta, destacando que as parcerias 
aumentaram também a capacidade própria da empresa fazer P&D internamente. Graças às 
inovações, a empresa, que há cinco anos exportava para dois países, hoje exporta para 22, entre 
os quais EUA, Canadá, Espanha, Japão e China. O caso da Brapenta é tão emblemático que a 
empresa foi até convidada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia da Colômbia para falar naquele 
país de sua experiência na área de inovação. 
 



 
 
Leia Mais 
 
A busca pela adequação do curso à vida real 
De São Paulo  
 
Farta de empregar engenheiros de alimentos sem as qualificações necessárias, a fábrica de 
biscoitos Mabel, de Goiás, resolveu atacar o problema na origem: as universidades. "Cheguei a 
pedir o melhor aluno de análise de sistemas do último ano de um curso e receber um estudante 
que só conhecia linguagens de programação que a indústria não usa há anos", lembra a 
coordenadora de recursos humanos do grupo, Lecy Ribeiro. Decidida a resolver o problema, no 
início do ano passado, ela procurou o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), vinculado à Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), com uma proposta clara: queria ajuda para levar professores e 
diretores dos departamentos de engenharia de alimentos para conhecer a fábrica de perto. 
 
Foi assim que, sob a coordenação do IEL, nasceu o programa Universidade na Indústria. Uma vez 
a cada dois ou três meses, a Mabel leva uma faculdade diferente para dentro da fábrica. No total, 
dez já participaram do programa que já originou vários convênios. Numa jornada intensiva, 
diretor e professores do curso vão à empresa falar sobre o perfil dos alunos, conteúdos e 
objetivos de cada disciplina, e ouvir sobre as necessidades da indústria. Na seqüência, os 
professores vão conhecer a fábrica e conversar com os profissionais que atuam nas áreas onde 
eles lecionam. "Os engenheiros de produção, por exemplo, apresentam a fábrica para os 
professores de engenharia de produção e de alimentos. Para muitos é o primeiro contato com as 
máquinas, a linguagem e os processos reais usados na indústria", conta Lecy. 
 
Geralmente, esse primeiro contato provoca várias outras visitas isoladas de professores, às vezes 
acompanhados de grupos de alunos. A universidade também passou a convidar profissionais da 
Mabel para dar palestras em seus cursos. Como resultado, o conteúdo de várias disciplinas já está 
sendo reestruturado. Ao mesmo tempo, a Mabel duplicou o número de estagiários admitidos. 
"Cresceu o número e a qualidade dos estagiários porque agora a universidade conhece nossas 
necessidades", diz Lecy. 
 
Exemplo disso é Harlen Alves, que entrou como estagiário em setembro do ano passado -- 
quando cursava o último semestre do curso de engenharia de alimentos. Em janeiro, estava 
contratado. Ainda estagiário, inconformado com as quatro horas que investia para fazer os 
gráficos solicitados com freqüência, Alves desenvolveu, com a ajuda de professores, um sistema 
de gestão de processos que hoje lhe permite gerar qualquer gráfico em menos de um minuto. O 
sistema, que integra todo o processo de produção, já está sendo implantado em outras fábricas 
do grupo. "Os professores ficavam entusiasmados em me ajudar porque era uma rara 
oportunidade de trabalhar com problemas reais", conta, lembrando que seu curso de 
processamento de dados ficou restrito ao estudo da linguagem Pascal simplesmente porque o 
professor, do departamento de matemática, não tinha idéia do que poderia ser mais útil para um 
engenheiro de alimentos. "Não estudei nada sobre automação, que é o que eu mais uso aqui!", 
conta Alves, destacando que a situação já começou a mudar: "Logo que soube do programa, esse 
professor veio à empresa para ver no que a indústria de alimentos usa informática e prometeu 
rever sua disciplina". 
 
Também para a empresa, os benefícios da parceria acabaram superando o objetivo inicial de obter 
mão-de-obra mais qualificada. O contato com o meio acadêmico acaba aproximando a empresa 
de inovações, como bem demonstra o desenvolvimento feito por Alves. Os resultados do 
programa foram considerados tão positivos, que o IEL está tentando estendê-lo para outras 
empresas.  
 
 



 
 
Leia Mais 
 
Autonomia nos gastos é bandeira de escolas federais 
Françoise Terzian, para o Valor De São Paulo 
 
Embora elogiem a proposta de reforma, instituições reivindicam mais liberdade de gestão 
 
Ao contrário das universidades privadas, as escolas federais de ensino superior têm encarado a 
proposta de reforma universitária com elogios a itens como a autonomia, apesar de críticas a 
artigos que tratam de financiamento, cotas e dos conselhos comunitários sociais. 
 
Em geral, os reitores dizem que o documento não é claro, explica pouco temas que podem ter 
várias interpretações e tem propostas que se contradizem.  
 
Para Ana Lúcia Almeida Gazzola, presidente da Associação nacional dos dirigentes das instituições 
federais de ensino superior (Andifes) e reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o 
texto é positivo ao promover o debate sobre o futuro da educação superior. 
 
Ela diz que o debate não poderia mais ser adiado, já que a universidade pública brasileira tem 
demonstrado sinais inequívocos de qualidade e competência. "A construção de uma legislação 
para a educação superior é uma oportunidade singular para a criação de um marco regulatório 
para todo o sistema de educação superior", diz Ana Lúcia. 
 
O projeto tem méritos importantes na opinião de Amaro Lins, reitor da Universidade Federal do 
Pernambuco (UFPE). "É a primeira vez que se vê a educação superior como sistema", lembra. 
 
Elogios à parte, o anteprojeto é visto por muitos reitores como um documento que traz itens 
equivocados, destaques a temas não prioritários e deixa de lado questões urgentes. Dos temas, o 
mais polêmico e confuso mexe no financiamento às escolas. 
 
O texto diz que a União aplicará, anualmente, nas federais, nunca menos de 75% da receita 
vinculada a manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, 75% de recursos sub-vinculados 
para o ensino superior nos 18% que o Orçamento da União garante para o ensino público. 
 
Para Paulo Jorge Sarkis, reitor da Universidade Federal de Santa Maria e presidente da Comissão 
de Orçamento e Financiamento da Andifes, o problema é que, neste ano, a porcentagem já 
deverá ir a 80%. "O que se propõe é insuficiente e sequer corresponde ao que se recebe hoje", 
diz. 
 
A Andifes quer que a base de cálculo seja recomposta pelo governo. Sugere trabalhar em cima 
dos tributos (impostos e contribuiç ões) e não mais somente sobre os impostos - base definida na 
Constituição de 1988, hoje considerada defasada. Se for assim, ele sugere porcentagem de 50% e 
não de 75%. 
 
Por outro lado, um dos pontos elogiados pelas federais é a autonomia acadêmica, administrativa e 
financeira. Para Ana Lúcia, autonomia é condição prévia e inegociável de qualquer reforma e 
requisito para que a universidade pública alcance novos patamares de qualidade. 
 
O motivo para este item ser tão elogiado é o atual engessamento das federais. A maior 
reclamação refere-se à verba da universidade, que já chega com destino pré-definido pelo 
governo. Paulo Speller, reitor da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), defende a 
autonomia também na gestão do orçamento, hoje controlada pelo Ministério do Planejamento. "Se 
um professor falece ou se aposenta, mesmo eu tendo orçamento para abrir concurso, preciso da 



aprovação do Planejamento, da Educação e do Congresso", reclama. A burocracia torna o 
processo de contratação lento e improdutivo, prejudicando os alunos. 
 
O pedido de autonomia não abrange só contratações, mas liberdade de uso dos recursos. Speller 
explica que se economizar em pessoal, não poderá destinar a verba a outra necessidade. "O 
orçamento é engessado e insuficiente", critica. 
 
É por isso que Ana Lúcia quer que a autonomia seja bem definida. Ela lembra que há artigos do 
texto que ferem esta autonomia, tornando-o contraditório. A associação tem realizado seminários 
e debates com reitores de suas 55 instituições. 
 
Speller também defende mudanças na escolha dos dirigentes das universidades. Hoje, o reitor é 
escolhido por meio de um processo que tira da universidade o poder de decisão: três nomes são 
submetidos ao presidente da República, que escolhe. O pedido é que a decisão seja totalmente 
centralizada na universidade. 
 
O projeto também deve dar mais ênfase à pesquisa nas universidades, segundo Ana Lúcia. A 
crítica é que o documento fala muito de atuação social e pouco de pesquisa. Hoje, as 
universidades públicas fazem 84% das pesquisas do país. "O projeto precisa enfatizar ensino de 
qualidade e pesquisa de alto nível. Se não for explícito, estaremos condenados ao 
neocolonialismo", diz ela. 
 
Outro ponto questionado por Ana Lúcia é o destaque do texto à formação de educadores do 
campo. "Por que destacar o trabalhador do campo, se também precisamos de educadores para a 
cidade, para a alfabetização, para a educação? Temos que formar gente de todos os níveis", diz. A 
sugestão é que haja recursos para formar o trabalhador do campo, mas sem incluir isso na lei. 
 
A seção que fala de Políticas e Ações Afirmativas Públicas também tem gerado discussões. A idéia 
é que, em dez anos, 50% das vagas do ensino superior público sejam de alunos da rede pública. 
Hoje, a média nacional é de 46%. E há também a questão das cotas para negros e indígenas. 
 
O que as federais discutem não é a porcentagem de alunos de escolas públicas, mas o fato de que 
esta não é a base do problema. Elas querem o aumento do número de vagas das federais. 
Expansão com inclusão social é a proposta de René Teixeira Barreiro, reitor da Universidade 
Federal do Ceará. Ele defende que cada escola defina seus percentuais de egressos da rede 
pública. "Deveria haver estímulo e não imposição." Ele diz que não adianta dar só a vaga, pois 
alunos carentes precisam de apoio para se alimentar e pagar transporte, além de curso pré-
vestibular gratuito. 
 
"Democratizar o acesso à universidade exige não só cota, mas aumentar o número de vagas, seja 
com cursos noturnos, da educação a distância, da interiorização", defende Ana Lúcia. 
 
Para ela, não adianta trabalhar com cotas para vagas já existentes. "Cota em cima da miséria de 
oferta terá impacto mínimo", diz. A sugestão é que cada escola possa decidir a melhor solução. 
 
A proposta de expansão deve, segundo Ana Lúcia, ser acompanhada de um planejamento bem 
detalhado e da garantia de financiamento. "Se há meta de expansão, temos que saber quantas 
vagas deverão ser criadas, onde e com quais recursos", propõe. 
 
Para Lins, a expansão é uma medida urgente que exigirá recursos para contratação de pessoal, 
criação de salas de aula etc. Apesar da necessidade de mais verba, ele lembra que sua 
universidade, por exemplo, tem a capacidade de absorver este aumento de vagas com poucos 
recursos. 
 



Da mesma opinião é o reitor da UFMT, que acredita ser a expansão mais barata que criar novas 
universidades federais. "Com um pouco mais de verba, poderemos trazer mais egressos da rede 
pública", diz. 
 
Mesmo quando todas as universidades públicas tiverem 50% de alunos da rede pública, a situação 
não estará resolvida. Na opinião do reitor da UFMT, é preciso melhorar o ensino fundamental e 
médio. "De pouco servirão os esforços das universidades para acolher alunos da rede pública, se 
não houver qualificação e remuneração digna de docentes", prega. Desde 1995, a UFMT oferece 
cursos de licenciatura à distância para professores do ensino fundamental da rede pública 
(municipal e estadual). 
 
A preocupação com a formação dos docentes se justifica: hoje, 85% das matrículas da educação 
básica são na escola pública. 
 
Apesar de admitir pontos positivos no anteprojeto, o reitor da UFPE diz que há itens a serem 
esclarecidos. Como o funcionamento do Conselho Comunitário Social, com participação da 
sociedade civil nas decisões das universidades. Para ele, há muitas perguntas sem respostas. 
"Como funcionará, qual será seu papel, quem representará a sociedade?", questiona o reitor. 
 
Na opinião da presidente da Andifes, o melhor é ter um conselho que atue de forma consultiva e 
não deliberativa. "Se for deliberativo, será o fim das instituições", afirma. 

 
 
Leia Mais 
 
Esquecidas pelo governo, estaduais pedem inclusão 
Jussara Maturo, para o Valor De São Paulo  
 
O sistema estadual e municipal de ensino superior considera que o anteprojeto de reforma 
universitária não reflete a importância do segmento. Pelo último censo de Educação Superior, 
juntas, as universidades estaduais e municipais tinham 569.369 alunos matriculados em 2003, 
mais que as federais, com 567.850 estudantes matriculados. 
 
Para reparar essa distorção, os reitores ligados à Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), que reúne 39 instituições de 18 Estados, 
encaminharam uma proposta com dois pontos caros ao segmento - autonomia e financiamento. 
Os dois temas seriam tratados em um capítulo específico sobre o sistema, que a entidade quer 
ver incluído na próxima versão do anteprojeto. A minuta do governo reserva capítulos para as 
instituições federais e para as particulares, mas não cita o sistema estadual. "Esqueceram de 
nós", brinca o reitor da Unesp, Marcos Macari. 
 
 
 



 
 
A Abruem quer deixar claro que o segmento estadual e municipal teria como órgão normativo os 
Conselhos Estaduais de Educação, e que seria competência dos Sistemas Estaduais de Educação 
Superior definir as normas de funcionamento das instituições. "Não precisa legislar para os 
Estados, mas dizer que existe o sistema, que a lei o respeita e que os conselhos estaduais vão 
fazer o que o governo faz no sistema federal. Isso garante a autonomia do ensino", diz o reitor da 
Universidade Estadual de Goiás (UEG), José Izecias de Oliveira. 
 
Outro capítulo a ser inserido fala da participação da União no financiamento das instituições 
públicas estaduais e municipais de ensino superior. A proposta é trocar serviço da dívida dos 
Estados junto à União por investimento nas universidades. "Em troca do aumento de vagas", 
explica José Antonio dos Reis, presidente da Abruem e reitor da Universidade Estadual de Minas 
Gerais (UEMG). E acrescenta: "Esse investimento não é nenhum benefício para o sistema estadual 
e municipal, pois até as privadas recebem pelo ProUNI". 
 
Pelos cálculos da associação, o repasse seria de R$ 1,5 mil por aluno matriculado no ano anterior. 
"Isso ajudaria o sistema estadual na meta de ter até 140 mil novas vagas até 2011. Seria um 
investimento do governo no sistema estadual, com custo inferior ao que vai ter no federal para 
atingir a meta de ampliar a participação do sistema público de 30% para 40%", diz Oliveira. 
 
As três universidades estaduais de São Paulo - USP, Unicamp e Unesp - estão na Abruem e 
apóiam a proposta. Mas pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo 
(Cruesp), vão encaminhar uma proposta específica das três. 
 
Cruesp quer a extensão para as estaduais dos benefícios garantidos a instituições privadas 
filantrópicas, de isenção da cota patronal do INSS. "As estaduais tinham o benefício até 1994. Aí 
mudou a legislação e USP, Unicamp e Unesp pagam dezenas de milhões de cota patronal de INSS, 
mesmo com vagas gratuitas e operando hospitais universitários que atendem gratuitamente. 
Outras faculdades, privadas e até piores, são isentas porque se dizem filantrópicas", diz Carlos 
Henrique de Brito Cruz, reitor da Unicamp e presidente do conselho. 
 
A segunda proposta é estudar a troca do serviço da dívida dos Estados com a União por 
investimento em educação superior pública, como quer a Abruem. Brito defende que o novo texto 
inclua o projeto de lei do deputado federal Dimas Ramalho (PPS/SP), estendendo os benefícios da 
lei Rouanet a doações a universidades públicas (a lei isenta de imposto de renda doações a 
projetos culturais). 



Em geral, as universidades estaduais e municipais apóiam a iniciativa de repensar o ensino 
superior, mas não poupam críticas à versão preliminar do projeto. "Antes de fazer a reforma, é 
importante a construção coletiva de um grande projeto político-pedagógico de educação para 
democratizar o acesso à educação e investir na qualidade do ensino em todos os níveis", diz Reis. 
 
Brito considera reforma um termo inadequado. Para ele, deveria haver um plano estratégico para 
o desenvolvimento do ensino superior, incluindo a reforma. "Para ter um plano estratégico é 
preciso primeiro ter um diagnóstico e, hoje, sequer isso nós temos", avalia ele. Em manifesto 
assinado pelo reitor Adolpho José Melfi, a USP diz que o anteprojeto tende a desqualificar o 
conhecimento. "É o que se infere diante da relativização da pesquisa como instrumento de 
desenvolvimento e de avaliação das atividades acadêmicas, do viés assistencialista de várias de 
suas disposições e da vulnerabilidade das universidades a ingerências externas", diz o manifesto. 
 
Além de autonomia e financiamento, os reitores reivindicam que o projeto reflita a complexidade 
do universo das universidades estaduais e municipais. As estaduais são públicas e gratuitas, as 
municipais são públicas mas cobram uma taxa mínima do aluno. Além disso, concentra as maiores 
e as menores universidades do país. 
 
As estaduais e municipais oferecem pouco mais da metade das vagas do ensino público. "Estamos 
no Brasil inteiro e interiorizados", lembra Anselmo Fábio de Moraes, reitor da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC), com 8 mil alunos matriculados na graduação. Santa Catarina 
é o Estado com maior número de universidades municipais do país - são sete. E só uma estadual. 
"O número de municípios atendidos é muito grande. A UEG está em 48 dos 246 municípios de 
Goiás", ressalta Oliveira. 
 
Por isso tudo, lembra Reis, "são as estaduais e municipais que mais dão acesso ao ensino superior 
dos egressos do ensino médio público". Com 27,5 mil alunos na graduação, a Unesp mantém 
média de 43% vindos da rede pública de ensino, segundo Macari. A maior preocupação é manter 
esses jovens na universidade até o fim do curso. 
 
"Se o aluno mais pobre entra na universidade num curso noturno, ele pode trabalhar de dia. Mas 
se entra em curso diurno, de tempo integral como odontologia ou medicina, a permanência fica 
comprometida", conta Macari, que há mais de dez anos mantém um programa de apoio ao 
estudante. "Desde então, não tivemos problema de evasão por problema financeiro", garante. 
 
Os reitores também lembram que a oferta de vagas para cursos noturnos é instrumento de 
inclusão de jovens de baixa renda na universidade. Pelo censo de 2003, as instituições públicas 
ofereciam 18% das vagas do período noturno. Eram 407.444 vagas públicas, ante 1.863.209 
oferecidas pelas particulares. "Nos cem artigos do anteprojeto, não se cita a palavra noturno. Mas 
tem a palavra cotas, que não nos anima muito", reage Brito. Segundo ele, sem usar cotas, a 
Unicamp ampliou em 40% o número de estudantes de escolas públicas que entraram na 
universidade em 2005. "A Unicamp tem 3 mil vagas no vestibular deste ano. Na primeira 
chamada, tivemos 937 estudantes da escola pública, 40% a mais do que em 2004", diz. Um 
estudo comparou o desempenho dos estudantes e concluiu que em condições semelhantes, alunos 
da escola pública têm resultados melhores. Com base nisso constatação, a comissão de 
vestibulares adicionou 30 pontos na nota do vestibular para os estudantes da rede pública. "O 
sistema não exclui, só seleciona os estudantes pela sua capacidade", defende Brito. 
 
Há consenso entre os reitores sobre a importância das parcerias entre universidade e indústria, 
mas com ressalvas. 
 
Para Brito, o assunto já está tratado na Lei de Inovação, aprovada no ano passado. "A maior 
restrição que vejo ao relacionamento universidade com a indústria está do lado da indústria. É o 
fato de que a indústria tem pouca atividade de pesquisa e desenvolvimento, no Brasil. E a base da 



colaboração universidade-indústria que acontece no mundo desenvolvido é a existência de 
cientistas nos dois lados", avalia o reitor da Unicamp. 

 
 
Leia Mais 
 
Ministro diz que vai acolher sugestões 
Lizete Teles de Menezes De São Paulo 
 
Fórum analisou os principais aspectos do texto preliminar preparado pelo governo federal 
 
O anteprojeto de reforma universitária do Ministério da Educação (MEC) foi alvo de alguns elogios 
e muitas críticas de empresários e acadêmicos reunidos no I Fórum Inter- Regional Sul e Sudeste - 
A Indústria e a Reforma da Educação Superior, promovido pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), com apoio do jornal Valor. Durante o evento, realizado dia 28 de fevereiro em 
São Paulo, foram analisados pontos nevrálgicos do texto: autonomia e avaliação universitária; 
gestão e financiamento da educação superior; interação universidade-empresa. 
 
Na abertura do seminário, o vice-presidente da CNI Carlos Eduardo Moreira Ferreira saudou a 
iniciativa do governo, representado no evento pelo ministro da Educação Tarso Genro, e reafirmou 
a importância da educação para o desenvolvimento do país. Segundo ele, a proposta do MEC é 
um avanço, mas é necessário revisar pontos que não condizem com o atual estágio do país, 
principalmente em relação à autonomia e à criação de um Conselho Social Comunitário. 
 
Em resposta, Tarso Genro propôs a desideologização do debate e a construção de um projeto de 
ensino com idéia de nação. "A universidade é um projeto de Estado e definirá a forma como o 
Brasil pretende se integrar ao mundo globalizado", disse. Ele reconheceu que tanto o ensino 
básico quanto o superior dão sinais de exaustão. "O ensino superior vive um processo de 
degradação, as universidades públicas federais perderam a capacidade de gestão e há um caos 
regulatório no modelo", afirmou. 
 
Genro destacou que a reforma visa viabilizar a autonomia das universidades, tanto na gestão do 
financiamento quanto patrimonial . "Hoje, falta autonomia em função do orçamento engessado", 
declarou. O ministro sugeriu o fim das fundações ou a regulação do uso dessas instituições, cuja 
maioria, segundo ele, usa a estrutura das universidades de forma irregular. Reconheceu que 
faltou à proposta do governo a inclusão do ensino a distância e que o sistema de avaliação precisa 
de aperfeiçoamento e pediu que os empresários discutissem a criação do Conselho social. 
 
Documento elaborado pela CNI para nortear o debate afirma que a reforma deve dar autonomia à 
universidade "para definir conteúdos acadêmicos, formas próprias de gestão e administração de 
recursos", desde que sujeitas a avaliação rigorosa. "Autonomia não implica liberdade absoluta", 
ressalta a entidade, resumindo a convergência de opiniões entre empresários e acadêmicos sobre 
a questão, na primeira roda de debates. 
 
Fernando Trevisan, diretor do Instituto Trevisan, defende a gestão universitária nos moldes 
daquela praticada na empresa. "A cobrança de resultados é fundamental e não pode ser 
desvinculada da autonomia". Nesse sentido, o professor Cláudio de Moura e Castro, presidente do 
Conselho Consultivo da Faculdade Pitágoras, e primeiro expositor do debate, sugere autonomia 
total com contrapartida: disciplina orçamentária e especificação de resultados. Para ele, o sistema 
precisa de regras orçamentárias melhores, e de um processo de avaliação do estudante mais 
eficiente. "O aluno é um produto e como tal deve ser avaliado", afirmou. "Com o modelo atual é 
impossível avaliar os milhares de cursos espalhados pelo país". 
 
Lucas Izoton Vieira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, disse 
que, além de autonomia sujeita a avaliação, falta uma interface maior escola/indústria e que a 



educação deve ser voltada para a formação de mão-de-obra especializada. Maurício Mendonça, 
coordenador de competitividade industrial da CNI, concorda: "Há uma deformação no sistema 
universitário, ao privilegiar as ciências humanas em detrimento dos cursos voltados para o 
mercado de trabalho". 
 
Contrário à escolha do reitor por eleição, "porque restringe a autonomia", o professor Roberto 
Nicolsky, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor-geral da Sociedade Brasileira Pró-
Inovação Tecnológica (Protec), afirmou que a criação do Conselho Social Comunitário "pode 
introduzir a partidarização na gestão universitária". Opinião compartilhada pelo professor 
Manassés Claudino Fonteles, da Universidade Mackenzie: "A universidade não pode ser dirigida 
pelos interesses de corporações nem de partidos políticos". 

 
 
Leia Mais 
 
Propostas de isenção fiscal geram polêmica 
Erilene Araujo, para o Valor De São Paulo    
 
Otimizar o uso da infra-estrutura e do corpo docente das universidades, amp liar os investimentos 
em educação e criar uma lei, a exemplo da Rouanet, para permitir que as empresas possam 
deduzir do imposto de renda devido as doações que forem feitas a instituições de ensino superior. 
Estas foram algumas das sugestões ao projeto de reforma universitária feitas por reitores de 
universidades, diretores de faculdades e representantes da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) durante o debate sobre "Gestão e financiamento da educação superior", realizado durante o 
Fórum Inter-Regional Sul e Sudeste. 
 
Na exposição que fez sobre o tema durante o evento, o reitor da Unicamp, Carlos Henrique Brito 
Cruz, defendeu a ampliação dos investimentos em educação de 0,9% para 1,5% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do país. Com esse acréscimo, ele disse acreditar que o total de matrículas em 
cursos universitários em todo o Brasil aumentaria em 64%. Brito também defendeu que se 
estendam os benefícios da lei Rouanet, ou que se crie outra lei semelhante a essa, para que as 
universidades também possam receber doações de empresas. 
 
O reitor da Unicamp também ressaltou a importância de o governo federal permitir que os 
recursos que seriam destinados para o pagamento do serviço da dívida dos Estados junto à União 
sejam aplicados em educação. "O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva negocia com o 
Fundo Monetário Internacional a troca do serviço da dívida por investimentos em infra-estrutura. 
Neste caso, não imagino por que ele deveria se opor à troca da dívida dos Estados com a União 
por investimentos no ensino superior", argumentou. 
 
Uma outra proposta de Brito - a que defende a concessão de isenção às universidades estaduais 
do imposto patronal do INSS, benefício que hoje já é dado às instituições filantrópicas - inquietou 
os representantes da indústria. Partindo do princípio defendido nacionalmente tanto pela CNI 
quanto pelas federações a ela afiliadas, de que a sociedade brasileira não suportaria um novo 
aumento da carga tributária sob qualquer pretexto, e considerando que qualquer renúncia fiscal 
provavelmente seria repassada pelo governo federal a outros contribuintes, o vice-presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Olavo Machado Júnior, alertou: 
"Somos contrários a qualquer proposta que implique no aumento de impostos. Nós precisamos 
encontrar outros mecanismos, pois a Previdência Social já está cheia de problemas", justificou. 
 
Para o presidente da Federação das Indústrias do Estados do Paraná (Fiep), Rodrigo da Rocha 
Loures, as universidades padecem de dificuldade na captação de recursos porque o sistema 
educacional como ele está estruturado atualmente é "muito burocratizado". Ele defendeu que as 
instituições de ensino públicas poderiam aumentar seu fluxo de caixa com, por exemplo, a 



cobrança de matrículas ou de algumas pequenas taxas. Essa sugestão foi imediatamente 
corroborada pelo presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santos, Lucas Izoton Vieira. 
 
"As universidades públicas devem ser administradas como empresas para equilibrar as receitas e 
despesas. Os alunos têm que pagar alguma mensalidade, mesmo que pequena, pois eles têm 
poder aquisitivo para isto. Basta olhar o pátio de estacionamento das universidades federais para 
ver a quantidade de carros zero km. Acho ainda que as instituições devem realizar convênios com 
empresas para oferecer cursos corporativos e investir mais em cursos de curta duração", 
argumentou Vieira. 
 
Pelos dados apresentados pelo reitor da Unicamp em sua explanação, o Brasil ainda investe muito 
pouco nos cursos considerados de curta duração (dois anos), diferentemente do que faz os 
Estados Unidos, por exemplo. Além disso, ele ressaltou que o Brasil poderia formar mais gente se 
ampliasse os investimentos nestes cursos rápidos. "O dispêndio por matrícula numa universidade 
federal é de R$ 13.135, enquanto numa faculdade técnica de São Paulo é de R$ 1.830", 
comparou. 
 
No que diz respeito à gestão das instituições de ensino, o diretor da Faculdade Trevisan, Fernando 
Trevisan, defendeu que é preciso discutir de forma intensa a participação no modelo de conselho 
social proposto no anteprojeto de reforma. "O governo não esclareceu se ele será apenas 
consultivo ou se suas análises vão pesar na avaliação da instituição de ensino junto ao Ministério 
da Educação. O ponto positivo em tudo isso é que o governo federal está se mostrando disposto a 
negociar", declarou. 
 
Já o presidente do Conselho Consultivo do Instituto Ethos, Ricardo Young, argumentou que de 
pouco adiantaria discutir um projeto que ainda não é projeto. "Estamos debatendo um projeto de 
lei fora do contexto, pois o que falta é delinear uma proposta educacional maior para o país", 
ressaltou. Young afirmou ainda que, para se discutir uma reforma ampla, será necessário levar 
em conta as questões macroeconômicas, a exemplo da renegociação da dívida brasileira com FMI 
e o projeto de Parceria Público-Privada. 

 
 
Leia Mais 
 
Empresários estranham a ausência do setor privado 
De São Paulo  
 
Nos 100 artigos do anteprojeto de Lei de Educação Superior, a palavra "empresa" não aparece 
uma única vez. A ausência do termo que remete à idéia de interação entre universidade e 
empresa foi uma das maiores críticas dos participantes do seminário "A Indústria e a Reforma da 
Educação Superior", realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com apoio do jornal 
Valor Econômico. 
 
"Esta é uma das grandes lacunas do documento que, além de não explicar como as universidades 
deverão conduzir suas pesquisas, não diz como este anteprojeto vai se relacionar com a Lei de 
Inovação", critica Carlos Roberto Rocha Cavalcante, superintendente do Instituto Euvaldo Lodi, da 
CNI. 
 
A falta de conexão entre a Lei de Inovação e o projeto da educação é, para muitos, mau começo 
para uma reforma que visa acelerar o desenvolvimento do país. Mas esta questão não foi a única 
a ganhar destaque no seminário. Sobre o artigo que sugere o descredenciamento das fundações 
das universidades federais, a opinião geral foi pela manutenção das fundações, um canal 
fundamental de relação entre empresa e universidade. 
 



"As fundações, que são uma válvula de escape, estão sendo desautorizadas", reclamou Ernesto 
Heinzelmann, presidente da Embraco, para quem o texto não contém nenhum facilitador da 
relação empresa/universidade, nem esclarece questões importantes como a de cooperação 
internacional. 
 
Pela ótica da indústria, o texto foi considerado inócuo pela falta de agressividade em buscar não 
só a cooperação entre universidade e empresa, como também parcerias internacionais. O governo 
também foi acusado de dificultar os esforços em torno dos trabalhos referentes à inovação. 
 
Em sua exposição, Heinzelmann lembrou que o relacionamento empresa/universidade é positivo 
para ambas. "Se as empresas buscam novas aplicações, agregar valor aos seus produtos e 
processos e formar profissionais altamente qualificados, as universidades querem, via parceria, 
gerar conhecimentos, buscar recursos financeiros para pesquisas, executar pesquisas e publicá-
las", disse o presidente da Embraco, que há 23 anos faz contratos de parceria com a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), resultando em 80 projetos e 150 artigos publicados. 
 
Do lado acadêmico, Carlos Henrique Brito Cruz, reitor da Unicamp, defendeu que o projeto 
valorize o relacionamento entre empresa e universidade, "já que este é um importante canal de 
relacionamento." 
 
Representantes da indústria e das universidades concordaram quanto à importância da integração 
entre as instituições e as empresas. E destacaram a importância de a universidade formar 
recursos humanos qualificados para o setor produtivo local e a inclusão de representantes da 
indústria nos conselhos consultivos das instituições de ensino superior. 
 
Com um conselho formado por associações, sindicatos e profissionais de diferentes setores, 
Roberto Nicolsky, diretor-geral da Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica (Protec), disse 
acreditar que as universidades conseguiriam ter acesso a informações como as principais 
demandas do mercado. Por isso, muitas empresas também defendem a flexiblização dos 
currículos para atender necessidades específicas de mão-de-obra. 
 
A disseminação da cultura de empreendedorismo nas universidades também foi intensamente 
debatida, assim como a importância de se ampliar as visitas de universitários aos ambientes 
corporativos, o aumento do número de doutores dentro das empresas e de executivos dentro das 
universidades, além da necessidade de estágios mais eficazes. 
 
O fato de a palavra empresa ter ficado fora do documento e os prejuízos que esta omissão pode 
causar preocupou tanto os reitores quanto os empresários. 
 
Outro item também deixado de lado no anteprojeto, na opinião dos participantes do seminário, diz 
respeito ao papel da universidade na pequena e média empresas, já que as grandes teriam 
dinheiro e capacidade suficiente para caminhar sozinhas. A iniciativa privada defendeu que a 
universidade tenha como foco, além de educação e formação de recursos humanos, a pesquisa, o 
desenvolvimento e o fortalecimento da demanda do setor produtivo da indústria. 
 
Mas o interesse na ampliação da parceria entre empresas e universidades não se dá só nas 
corporações. As instituições de ensino também vêem resultados sadios nesta relação. Segundo o 
padre Jesus Hortal Sanchez, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), 
a realização de pesquisas casadas entre a universidade e empresa gera professores empenhados 
em importantes pesquisas, laboratórios atualizados e retorno financeiro. 
 
Para Sanchez, as parcerias também funcionam como ação de marketing para atrair novos alunos 
e formar profissionais preparados para atender determinadas demandas e gerar conhecimento 
para o mercado. 
 



 
 
Leia Mais 
 
Conclusões do fórum apontam para alternativas 
De Brasília  
 
Avaliação dos participantes dos debates vai embasar propostas de mudanças no anteprojeto 
 
A indústria brasileira apresentará uma série de propostas ao anteprojeto da Reforma da Educação 
Superior elaborado pelo governo. Em dois fóruns regionais, um deles realizado no dia 28 de 
fevereiro, em São Paulo, e outro no dia 7 de março, no Recife, o setor produtivo debateu com 
acadêmicos e representantes do governo e instituições de fomento, sugestões para a construção 
de uma nova universidade, voltada para a era do conhecimento e conectada com as necessidades 
do mercado de trabalho. 
 
Desde julho passado, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) discute com a sociedade os 
desafios e as estratégias necessárias à transformação da educação superior. O diagnóstico e as 
sugestões do setor produtivo para a reestruturação da universidade brasileira foram apresentados 
em novembro ao ministro da Educação, Tarso Genro, no documento intitulado A Contribuição da 
Indústria para a Reforma da Educação Superior.  
 
Esse documento será complementado com novas avaliações do anteprojeto de reforma 
universitária. No Fórum Inter-regional Sul Sudeste "A Indústria e a Reforma da Educação 
Superior", realizado pela CNI e o jornal Valor Econômico, em São Paulo, os participantes 
defenderam, entre outras questões, a inclusão no texto de incentivos à maior integração entre as 
universidades e a indústria, a autonomia das instituições de ensino e a definição de formas de 
gestão e financiamento das instituições federais. Leia abaixo as principais propostas das regiões 
Sul e Sudeste para a reforma universitária. 
 
É preciso contextualizar a Reforma da Educação Superio r numa visão de futuro para o País e 
estabelecer metas estratégicas com horizonte de longo prazo. 
 
É crucial que o MEC leve em consideração as contribuições da sociedade e da indústria na revisão 
do documento em todos os seus pontos fundamentais. 
 
Uma observação importante é o fato de que o anteprojeto não faz nenhuma referência à empresa, 
mas cita muitas vezes as palavras sindicato, trabalhadores do campo, organizados ou não em 
cooperativa. É preciso estabelecer essa ligação com o setor produtivo no âmbito da lei visando ao 
desenvolvimento sustentado do País. 
 
No tema da inclusão, em vez de estabelecer cotas, seria mais estratégico estimular objetivos e 
metas que incrementem o aproveitamento de alunos provenientes da escola pública. Esses 
critérios poderiam incrementar, por exemplo, o aproveitamento em cursos noturnos dos alunos 
que trabalham. Essa recomendação já foi posta em prática pelo sistema público de universidades 
paulistas, que hoje atende a 33% dos estudantes, enquanto no Sistema Federal de Univers idades 
Públicas, essa participação é de apenas 25%. 
 
Cerca de 70% dos estudantes matriculados nas Instituições de Ensino Superior (IES) privadas 
trabalham de dia, estudam à noite e pagam mensalidade. Por que não oferecer a esses alunos, 
hoje nas IES privadas, um elenco de cursos profissionalizantes de dois anos de duração, ou cursos 
seqüenciais? Nos Estados Unidos, a população universitária é de 35% na faixa etária de 18 a 25 
anos. Alcançar essa meta foi possível porque 50% desse contingente freqüenta escolas 
profissionalizantes, em cursos de dois anos de duração. 
 



As regras contidas em um marco regulatório da educação superior devem constituir diretrizes 
obrigatórias e comuns para as instituições públicas e para as privadas. Estabelecer tratamento 
diferenciado trará deformações e dificuldades para um bom sistema de avaliação e de 
ordenamento. Entretanto, o projeto, adotando técnica legislativa adequada, deverá separar com 
maior clareza as normas para a educação superior em geral, das normas e regulamentos do 
Sistema Federal de educação superior.  
 
Outro aspecto relevante se refere à diversidade do sistema de educação brasileiro, com a qual o 
anteprojeto tem dificuldade de lidar. 
 
Fundações 
 
As fundações têm papel importante na relação da universidade com a sociedade, mas não devem 
ter independência em relação à governança da universidade. Na verdade, as fundações são 
instrumentos que propiciam articulação, diálogo e eficiência maior da universidade na consecução 
dos seus objetivos sociais. Além disso, possibilitam aos pesquisadores e professores se 
aproximarem do mercado. 
 
As fundações não podem ter autonomia nem advogar em interesse próprio, à revelia da 
universidade. Portanto, é fundamental que guardem absoluta transparência em relação à gestão 
da instituição a que estão relacionadas. 
 
Assim, é importante que se mantenham as fundações e que, ao mesmo tempo, o seu vínculo com 
as universidades seja reforçado com regras de funcionamento mais claras e sujeitas à auditoria. 
 
Conselho Comunitário Social 
 
O Conselho é positivo enquanto espaço de interlocução da universidade com a sociedade, 
propiciando um diálogo mais efetivo com a comunidade. 
 
No entanto, suas funções precisam ser esclarecidas, reforçando o seu caráter consultivo. Ele deve 
ter a responsabilidade de contribuir para que a gestão da universidade seja a mais transparente 
possível, e ao mesmo tempo, zelar pela responsabilidade da universidade na realização de sua 
missão social. 
 
Embora a criação do Conselho seja positiva, não deveria ser obrigatória a todas as IES, 
possibilitando que os Conselhos Superiores decidam quanto à pertinência e a forma de instituição 
do CCS como, por exemplo, sua composição e manutenção. O grande desafio das IES, portanto, 
seria tornar o Conselho Comunitário Social realmente qualif icado e compatível com as 
características regionais. 
 
Autonomia  
 
O ponto de partida para o anteprojeto deve ser o fato de que existe um dispositivo constitucional 
que assegura autonomia às universidades. 
 
A autonomia, portanto, deve ser plena e substantiv a, observando o fato de que a universidade 
deve responder à sua mantenedora em algum grau, ou seja, a mantenedora não pode deixar de 
se responsabilizar pela gestão, seja ela privada ou pública. Nesse sentido, o reitor deve ser 
escolhido pelo Conselho Superior da universidade, sempre obedecendo à tradição da lista tríplice 
para que o mantenedor escolha, dessa lista, o mais indicado. 
 
Essa autonomia deve ser articulada com a avaliação e o financiamento das IES, garantindo 
recursos orçamentários atrelados a um eficaz sistema de avaliação que priorize metas de gestão. 



Os três itens precisam caminhar juntos, pois autonomia pressupõe recursos a serem geridos e 
avaliados. 
 
O anteprojeto é muito regulamentador e entra em detalhes desnecessários para seu nível de 
legislação. Mais que isso, tal detalhamento não é compatível com o princípio de autonomia. Uma 
das tarefas mais importantes das universidades é formar recursos humanos para o País. Então, o 
conceito de autonomia se opõe à idéia das cotas, porque as cotas determinam como a 
universidade vai selecionar os estudantes. 
 
Avaliação 
 
É fundamental criar uma agência independente de avaliação. Tendo em vista que o MEC é o 
promotor da educação superior pública, não deveria ser avaliador de si próprio. Assim, é preciso 
criar um sistema adequado de avaliação, com participação da sociedade e do governo. Essa 
agência deveria considerar a criação de um sistema de avaliação para outras áreas da educação 
superior, análogo àquele que a Capes tem para a pós-graduação. O foco desse sistema seria a 
avaliação da graduação, da atividade de pesquisa e da extensão. 
 
Também é importante manter o sistema de avaliação conhecido como "provão", aproveitando o 
aprendizado já obtido com o instrumento e incorporando aprimoramentos, em busca de outros 
indicadores com foco em resultados. 
 
Outro aspecto relevante da avaliação é a criação de um mecanismo de relacionamento direto que 
garanta a aplicação da dotação orçamentária das IES, principalmente aquela destinada a projetos 
de expansão . 
 
Financiamento público  
 
É vital ampliar os investimentos públicos para a educação superior, elevando-os a um patamar de 
1,5% do PIB em cinco anos. Dessa forma, o governo federal poderia injetar um volume 
significativo de recursos, dinamizando o sistema e corrigindo o atual descompasso com países 
líderes em educação e também no processo de competição globalizada. 
 
A sociedade brasileira não suporta mais nenhum tipo de aumento de tributos e, portanto, não 
devem ser criados novos impostos para aquele fim. Por outro lado, é preciso ter a garantia de que 
não haverá redução de outros investimentos públicos fundamentais, sobretudo na educação 
(básica, fundamental e média). 
 
Como já foi dito, autonomia, financiamento e avaliação não podem ser desvinculados. Assim, a 
gestão dos recursos deve ser autônoma, mas a sua alocação deve ter em vista a obtenção de 
resultados aferidos no processo de avaliação. 
 
Um caminho para a busca de maior eficiência das universidades seria a definição de um montante 
de recursos per capita. Assim, as escolas teriam que operar com recursos proporcionais ao seu 
número de alunos. Isso criaria uma concorrência saudável por mais recursos e a busca pela 
incorporação de mais alunos guiados por padrões de qualidade. 
 
Gestão e custos 
 
É fundamental para a universidade racionalizar recursos, por meio da redução de custos 
operacionais, maximização do uso da capacidade instalada e dos recursos humanos. Neste 
sentido, seria razoável, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecer um limite para 
os gastos com pessoal, hoje o grande responsável pelo volume reduzido de recursos para 
investimentos. 
 



A criação de regras orçamentárias de incentivo à eficiência, assim como de um ambiente 
organizacional que incentive a boa gestão dos recursos públicos e a autonomia, combinados com 
um esquema apropriado de avaliação, trará maior eficiência no uso dos recursos públicos pelas 
universidades. 
 
A profissionalização das funções de reitor é fundamental para a profissionalização da gestão das 
universidades. Os mandatos de 4 anos com possíveis reconduções ao cargo são muito 
importantes. Um bom reitor poderia assim ficar mais tempo no cargo, prestando um excelente 
serviço à sociedade. 
 
Relação empresa - universidade 
 
Os órgãos de governo devem difundir experiências exitosas de inovação em conjunto com a 
universidade 
 
Se vivemos na era do conhecimento e temos diversos atores sociais produzindo conhecimento, é 
preciso criar meios que permitam articulação da universidade com a sociedade, reconhecendo o 
conhecimento produzido fora da academia, validando esse conhecimento e vice-versa. É 
necessário, portanto, ampliar a interação das universidades com as empresas. 
 
A participação das empresas nos conselhos universitários tem que ser ampliada. Além disso, é 
preciso criar canais institucionais para permitir que as demandas do setor produtivo cheguem às 
universidades. No que diz respeito às demandas do setor, estimular a formação de recursos 
humanos qualificados para todas as atividades, não apenas do ponto de vista da produção, mas 
também para o desenvolvimento tecnológico. 
 
O pesquisador não é um elemento "desligado" do que acontece à sua volta. Nas boas 
universidades estão disponíveis laboratórios de alto padrão e os trabalhos científicos, para serem 
considerados completos, têm que ter comprovação prática. Faz-se necessário, portanto, ampliar o 
número de doutores em atividade nas empresas e assim, orientar a produção de teses 
acadêmicas voltadas para as necessidades do setor produtivo. 
 
A formação de recursos humanos pelas universidades deve levar em conta as necessidades do 
setor produtivo, sem perder de vista o contexto regional. Também nesse sentido, é necessário 
regulamentar melhor e incentivar o planejamento das empresas brasileiras no que se refere ao 
estágio. Deve-se incentivar a participação de alunos em projetos com empresas como forma de 
estabelecer uma ponte entre o setor produtivo e a academia já no processo formativo. 
 
Proposta de criação da rede de centros tecnológicos industriais  
 
Propõe-se criar uma Rede de Centros Tecnológicos Industriais para facilitar a interação 
universidade-empresa, por meio do estabelecimento de estreita parceria entre ambas, 
contribuindo para o aumento do desenvolvimento tecnológico e inovação nas indústrias 
brasileiras. 
 
Os centros tecnológicos têm um papel intermediário entre a universidade e as indústrias e podem 
servir de "ponte" entre ambos, pois é difícil para a universidade desenvolver sozinha todas as 
etapas de P&D, desde o estudo inicial do problema até a confecção de um protótipo funcional. É 
comum nessa fase de "prototipagem" a universidade necessitar de contratações externas, visto 
que seus laboratórios não foram dimensionados para tal fim, mas focados em pesquisa básica. Por 
outro lado, os centros tecnológicos possuem tal infra-estrutura, mas carecem de pessoal de 
desenvolvimento nas fases iniciais, que normalmente são realizados nas universidades, através do 
envolvimento de alunos bolsistas, principalmente mestrandos e doutorandos. 
 



Após a fase inicial da pesquisa, esses alunos de pós-graduação podem migrar das universidades 
para os centros tecnológicos, acompanhando seus projetos de dissertação/tese, desenvolvendo 
pesquisas mais aplicadas, voltadas ao atendimento das necessidades do mercado industrial. Esse 
modelo teria o benefício adicional de facilitar a inserção de mestres e doutores no setor produtivo, 
pois os jovens pesquisadores seriam profundos conhecedores da solução aplicada ao problema 
real de cada indústria. Após o término da pós-graduação (parte experimental realizada nos 
centros tecnológicos, mas com orientação e defesa/certificação a cargo da universidade) esses 
mestres e doutores podem ser contratados pela indústria para a nova fase de inovação contínua 
do produto/processo, esta já no ambiente industrial. 
 
Políticas de desenvolvimento 
 
O MEC deve articular o projeto de Reforma da Educação Superior com a Lei de Inovação e com a 
Política Industrial, visando incluí-lo no modelo de desenvolvimento do País, pois no texto do 
anteprojeto apresentado há uma nítida cisão entre essas peças. 
 
Sem a devida correlação com as ações voltadas à inovação e ao desenvolvimento do País, o 
projeto é inócuo, pois não contempla o aproveitamento da combinação das capacidades da 
universidade e da indústria. O País é o mesmo, o governo é o mesmo, e certamente isso ainda 
pode ser remediado. 
 
Do ponto de vista da interação entre a universidade e as empresas, existe uma extensa e rica 
experiência no Brasil de cooperação, tanto no campo de formação de talentos, quanto em 
atividades ligadas ao amplo espectro que leva à inovação tecnológica, pesquisa, desenvolvimento, 
engenharia, extensão, tecnologia industrial básica. 
 
A integração da universidade com o setor produtivo não pode se dar apenas sob o ponto de vista 
utilitário e funcional. Deve passar também por uma visão de sociedade, uma visão de políticas 
públicas e uma otimização dos atores sociais em favor de políticas públicas mais abrangentes. 
 
Alguns exemplos positivos de colaboração e integração da universidade com o setor produtivo 
passaram antes por políticas governamentais. Os agentes se articularam de forma ótima e 
conseguiram produzir o melhor de cada uma de suas competências. Esse é o caso da Embrapa, 
por exemplo. 
 
A interação da universidade com o setor produtivo será tão mais fácil quanto mais competente for 
o governo no estabelecimento de políticas de longo prazo, liderança e visão estratégica. 
 
Currículos e conteúdos 
 
O MEC deve incentivar a criação de cursos de curta duração de dois anos voltados para tecnologia 
como forma de inclusão rápida dos profissionais no mercado, em consonância com as 
necessidades do setor produtivo. 
 
A flexibilização dos currículos, à luz das demandas da indústria, é uma necessidade que responde 
à diversidade de demandas e à grande velocidade das transformações que ocorrem em nossos 
dias. Não se deve apenas lidar com a questão do ponto de vista da estrutura curricular, mas 
também da dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, em que a cooperação empresa-
universidade deve ser um elemento indutor de processos mais vivenciais, fortalecendo a 
aproximação entre esses dois mundos. 
 
Como parte da flexibilização dos currículos, a empresa deve ser considerada local adequado e 
interessante para que a universidade incremente a educação dos estudantes, por meio de 
parcerias. 
 



Inovação 
 
O MEC e os outros órgãos de governo preocupados com a inovação devem incentivar a criação de 
incubadoras e parques tecnológicos, voltados para inovação tecnológica e de acordo com as 
potencialidades de cada região. É determinante a criação de um espaço de cooperação entre 
empresas e universidades que envolva a inovação tecnológica, visando a consolidar a gestão de 
redes complexas e heterogêneas entre as universidades, empresas, institutos de pesquisas, 
agências de apoio, entidades de capital empreendedor, as chamadas "venture capital", entre 
outros agentes do processo de inovação. 
 
É preciso tornar acessível o conhecimento, para que aquelas empresas que não conhecem o 
"caminho das pedras" possam usufruir de novas tecnologias, criando as incubadoras de base 
tecnológica. 
 
Sob a ótica da avaliação dos docentes, o MEC deve considerar, como estímulo à inovação, outros 
mecanismos e indicadores, favorecendo a geração de tecnologia. Deve valorizar, na avaliação do 
desempenho acadêmico, a atividade de registro de patentes, tanto quanto valoriza a produção de 
artigos científicos e livros. 
 
Valor Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 mar. 2005, Especial Universidade e Indústria, 
p. F1 a F8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




