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Reforma universitária prevê até 50% de participação. O governo vai flexibilizar a restrição ao 
capital estrangeiro nas universidades privadas brasileiras contida no polêmico anteprojeto da 
reforma do ensino superior. Em entrevista à Gazeta Mercantil, o ministro da Educação, Tarso 
Genro, disse que está disposto a flexibilizar "até o limite em que o capital nacional não perca a 
maioria", ou seja, 50% do empreendimento. O novo teto para a participação dos estrangeiros 
nas empresas educacionais superiores ainda não está decidido, mas deverá ficar entre 40% e 
50%.  
 
O ministro reconheceu que o anteprojeto em discussão deu pouca ênfase à necessidade de 
colocar a universidade brasileira em sintonia com o desenvolvimento científico e tecnológico do 
País, um aspecto criticado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). "A CNI tinha razão, 
não estava claro como a universidade poderia dar mais força à pesquisa voltada para a 
produção tecnológica e científica", afirmou.  
 
Esta parte da proposta é uma das que serão alteradas na nova versão preliminar que o 
Ministério da Educação divulgará dia 15 de abril para nova rodada de consulta pública. 
Somente em julho o projeto de lei será enviado ao Congresso, com a incorporação de 
sugestões das cerca de 200 entidades que representam a comunidade envolvida: 4 milhões de 
pessoas, entre alunos, professores e funcionários de instituições federais de ensino superior, 
do setor produtivo, dos sindicatos e dos movimentos sociais.  
 
Segundo Tarso Genro, outras mudanças já decididas são a manutenção das fundações no 
sistema de ensino superior, a inclusão de um capítulo para regular o ensino a distância e o 
aperfeiçoamento dos mecanismos para financiamento da assistência estudantil. Com essas 
alterações, o governo pretende reduzir a resistência de setores ao projeto, como o Fórum 
Nacional da Livre Iniciativa na Educação, que acusa a proposta de "intervencionista, 
estatizante e preconceituosa com a iniciativa privada".  
 
As maiores críticas são dirigidas à limitação do capital estrangeiro, à valorização da 
universidade pública e à criação de conselhos comunitários com representantes do meio 
acadêmico e movimentos sociais. Essas novidades são qualificadas de incompatíveis com a 
livre iniciativa. 
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