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FNESP começa com duras críticas à reforma universitária. 
 
O primeiro dia da sétima edição do FNESP (Fórum Nacional: Ensino Superior Particular Brasileiro) 
foi marcado por fortes críticas à reforma universitária. Com a expectativa pela presença do 
ministro Fernando Haddad frustrada, os dirigentes trouxeram diversas opiniões negativas ao 
projeto, taxado de "envergonhado", "inoportuno", "intervencionista" e, até mesmo, "ridículo".  
 
As críticas tiveram início desde a primeira apresentação, feita pelo presidente do SEMESP 
(Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior de São Paulo), 
Hermes Ferreira Figueiredo. O dirigente, que já havia manifestado o seu descontentamento em 
entrevista ao Universia antes do evento , aprofundou suas críticas à proposta apresentada pelo 
MEC em julho. 
 
"Essa reforma, que não reforma nada, recrudesce os esforços do governo em reforçar o caráter 
historicamente cartorial e intervencionista da regulação do ensino privado", opinou. Para o 
dirigente, é preciso destacar o papel das instituições privadas na expansão do Ensino Superior. 
"Sem a contribuição das particulares, o Brasil ocuparia um papel ainda pior no ranking mundial da 
Educação Superior. No entanto, esse projeto impede o direito de empreender." 
 
As críticas ao projeto também foram endossadas pelo professor da UFRGS (Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul), Denis Lerrer Rosenfield. Para ele, a crise política faz com que o atual 
momento seja inoportuno para o debate de um projeto desse porte no congresso nacional. De 
acordo com ele, o atual governo não tem condições de aprovar nenhum projeto, quanto mais uma 
emenda constitucional. 
 
Rosenfield também criticou o texto da reforma. Segundo ele, há um forte viés "anti-empresas", 
como define, que deve ser retirado da proposta final a ser apresentada ao congresso. "O lucro não 
é algo que deve ser banido. Não estamos mais na idade média", afirmou. Para ele, o governo atua 
de maneira preconceituosa com as instituições privadas. "O governo deveria, sim, alterar as 
falhas no acesso ao Ensino Superior, mas sem prejudicar as universidades particulares", concluiu. 
 
Reação MEC 
 
Representando o ministério, o diretor do DEPES (Departamento de Política da Educação Superior), 
Godofredo de Oliveira Neto, preferiu evitar o confronto direto com os críticos. Segundo ele, a 
reforma partiu da constatação de que as universidades federais têm sido maltratadas e que 
perderam a identidade, se afastando da sociedade. "Nesse aspecto, as instituições particulares 
podem ensinar muito", afirmou. 
 
Oliveira Neto disse ainda que a "nova universidade" a ser criada a partir da reforma deve assumir 
um papel de liderança na reestruturação do sistema, para criar políticas ligadas ao novo projeto 
de nação. "O papel fundamental da nova universidade é a construção de um conhecimento que 
colabore para um futuro melhor para todos", finalizou. 
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