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Ministro da Educação quer reitores escolhidos pelos alunos, que seriam co-proprietários das 
universidades  
 
Depois de anunciar o fim da lista tríplice e garantir a autonomia das universidades públicas na 
escolha dos reitores, o ministro da Educação, Cristovam Buarque, quer democratizar as 
instituições privadas. A proposta, que ainda não tem data para ser apresentada, prevê a eleição 
para reitores nas universidades pagas e participação dos estudantes como donos minoritários de 
suas instituições.  
 
- As universidades privadas também são públicas, já que funcionam com a concessão do Estado. 
Por isso temos que democratizá-las - defende Buarque.  
 
De acordo com o ministro, os donos das instituições particulares não perderão seus direitos, mas 
o reitor terá que ser eleito. Tanto o proprietário da universidade quanto os professores poderiam 
se candidatar.  
 
Outra medida que deverá entrar no projeto é a participação dos estudantes como donos da 
instituição.  
 
- São os alunos que pagam e asseguram a sobrevivência das universidades. Nada mais justo que 
esse pagamento se reverta em pequenas cotas de propriedade. Assim eles poderão ter acesso a 
todas as informações administrativas da instituição em que estudam. O que facilita a fiscalização - 
explica o ministro.  
 
Para que a idéia realmente se transforme em proposta, Cristovam Buarque espera contar com as 
manifestações de apoio dos estudantes.  
 
- Eles são os principais interessados. A partir do momento em que eles se manifestarem, 
reivindicarem, estaremos prontos para propor. Nada acontecerá se os estudantes não se 
movimentarem - afirma .  
 
A última fez que o ministro defendeu a proposta foi durante um encontro com o Conselho de 
Reitores de Santa Catarina. Buarque garantiu que, por enquanto, não há resistências à idéia, mas 
espera poder debatê-la com os donos das instituições privadas de ensino superior.  
 
- Espero conseguir convencer a todos - torce o ministro.  
 
Há pouco mais de um mês, o Ministério da Educação resolveu extinguir a lista tríplice, que 
determinava quem poderiam ser candidato a reitor nas universidades públicas. A medida foi 
comemorada pela União Nacional dos Estudantes, que tinha como uma de suas principais 
bandeiras a democratização das universidades.  
 
Antes da medida, o governo federal indicava três nomes para concorrer ao cargo de reitor. Com 
isso, restringia a participação de professores, alunos e funcionários nas decisões das 
universidades.  
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