
Governo desiste de eleição direta para reitor  
Antônio Gois 
 
Instituições querem enviar apenas o nome do vencedor para escolha, mas Advocacia Geral vê 
ilegalidade e pede lista tríplice 
 
No processo de eleição direta de seus reitores, as universidades federais terão que enviar ao 
presidente da República uma lista de três nomes para sua escolha. Essa exigência -em vigor 
hoje- havia sido excluída da última versão do projeto de reforma universitária do Ministério da 
Educação, mas teve que voltar porque a Advocacia Geral da União entendeu que seria ilegal 
submeter ao presidente apenas um nome. 
 
Para compensar, o governo incluiu no projeto a possibilidade de que seja enviado, com a lista 
tríplice, um programa aprovado pela comunidade acadêmica a ser implementado pelo nome 
escolhido pelo presidente. 
 
Pela legislação em vigor, os reitores das federais são escolhidos a partir de uma consulta feita 
à comunidade. Nessa consulta, por lei, o peso dos professores deve ser de no mínimo 70% dos 
votos, sendo o restante dividido entre alunos e funcionários. A universidade então envia os 
três nomes mais votados à Presidência, que pode escolher qualquer um, mesmo que não seja 
o mais votado. 
 
O projeto que irá ao Congresso estipulará que o reitor terá que ser escolhido por meio de 
eleição direta, mas o peso que cada setor terá na eleição será definido pela própria instituição 
em seu estatuto. Com isso, há a possibilidade de alunos e funcionários terem maior poder de 
decisão na escolha de seus reitores. 
 
"O presidente Lula tem o compromisso de sempre escolher o primeiro nome, mas a Advocacia 
Geral da União entendeu que seria ilegal excluir da lei a necessidade de envio de três nomes. 
Por isso incluímos no projeto a possibilidade de a comunidade enviar, com a lista tríplice, um 
programa a ser seguido pelo reitor escolhido. Foi essa a maneira que encontramos para 
cumprir esse dispositivo legal dos três nomes sem tirar a autonomia da universidade", disse à 
Folha o secretário de Educação à Distância do MEC, Ronaldo Mota. 
 
Na opinião de Jacques Schwartzman, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG 
e ex-membro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional da Educação, a lista 
tríplice é necessária. 
 
"O sistema de escolha por votação limita a opção do Executivo. Isso não é democrático porque 
os mantenedores devem ter influência sobre os caminhos da universidade, já que representam 
a sociedade. Outro problema é que, via de regra, com algumas exceções, só disputa a eleição 
quem tem capacidades histriônicas e políticas. Pouco importa a qualidade como administrador.  
 
“A equipe do reitor também acaba por refletir a composição política que o elegeu, e não 
necessariamente os mais aptos", diz Schwartzman. 
 
O presidente da Andifes (associação que representa os reitores das universidades federais), 
Oswaldo Baptista Duarte Filho, diz que a posição da entidade era em defesa da escolha do 
nome pela própria comunidade acadêmica. 
 
"A Andifes já tinha se posicionado a favor da proposta de que a comunidade pudesse escolher 
por meio do voto seus próprios dirigentes, mas ainda não tivemos tempo para discutir essa 
nova versão do projeto [em que a necessidade de uma lista tríplice voltou]", afirma Duarte. 
O texto do projeto de reforma universitária vem sendo debatido com a comunidade acadêmica 
desde dezembro de 2004. A versão final da proposta do governo já está pronta, mas ainda não 
há data definida para ser enviada ao Congresso Nacional. 
 
O ministro da Educação, Fernando Haddad, no entanto, já antecipou algumas decisões do 
governo.  



A principal delas foi a garantia de que ao menos 75% dos recursos que a União tem que, 
obrigatoriamente, investir em educação terão que ser destinados às instituições federais de 
ensino superior. Hoje, são 70%. 
 
Leia mais 
 
Instituições pedem mais autonomia 
 
Para os reitores das universidades federais, um ponto crucial para que a reforma universitária 
seja bem-sucedida na prática não está contemplado no projeto: a regulamentação de 
instrumentos de gestão que dêem mais autonomia para os reitores. O pleito de mais 
autonomia na gestão é endossado também pela SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência) e reconhecido pelo Ministério da Educação. 
 
Hoje, por exemplo, um reitor não pode tirar recursos de uma área em que eles estão sobrando 
para colocar em outra na qual há carência sem esbarrar em limites burocráticos. Ele também 
não pode aproveitar recursos que sobram em seu caixa no final do ano para investimento no 
seguinte. 
 
Outro exemplo citado por reitores é que, se um professor pedir demissão, a universidade não 
tem autonomia para preencher essa vaga, mesmo que isso não represente aumento nos 
custos. 
 
MEC, SBPC e Andifes concordam que esses instrumentos não precisam, necessariamente, 
estar no projeto de reforma, mas é necessário regulamentá-los para dar mais agilidade à 
gestão das universidades federais. 
 
"Do ponto de vista dos instrumentos de gestão para os reitores, há certamente muita coisa 
ainda a ser feita, mas isso pode ser resolvido por meio de decretos e portarias. Sabemos que é 
preciso diminuir essas amarras e isso poderá estar contemplado em decretos que ainda estão 
em discussão", diz Ronaldo Mota, do MEC. 
 
"A questão da autonomia é, para nós, uma bandeira muito importante. Para isso, são precisos 
mecanismos mais flexíveis que nos permitam usar melhor os recursos. A universidade até já 
tem autonomia constitucional, mas, na prática, isso não ocorre", afirma o presidente da 
Andifes, Oswaldo Baptista Duarte Filho. 
 
Leia mais 
 
MEC estipula critérios para verbas  
 
Na semana passada, o ministro da Educação, Fernando Haddad, disse em entrevista à Folha 
que o texto final enviado ao Congresso estabelecerá alguns critérios que deverão ser levados 
em conta no momento de decidir quais instituições terão mais verbas para programas de 
expansão. 
 
Entre esses critérios, estão número de concluintes, diplomas expedidos, relação de alunos por 
professor, produção científica em revistas indexadas, registro e comercialização de patentes e 
oferta de cursos noturnos. 
 
O secretário Ronaldo Mota diz que os recursos condicionados a esses indicadores não afetarão 
o funcionamento das escolas. "Haverá uma comissão composta de membros indicados pelo 
ministro e pelos reitores que decidirá como os recursos serão definidos, levando em conta 
esses e outros critérios que podem surgir - como a necessidade de investimento em cursos de 
licenciatura. Tais recursos, no entanto, não são os de gasto com pessoal ou de manutenção da 
universidade, mas sim o excedente que será investido na expansão do sistema", diz. 
 



O presidente da Andifes (associação que representa os reitores das universidades federais), 
Oswaldo Baptista Duarte Filho, diz que o estabelecimento de critérios de eficiência não será 
novidade para universidades federais. 
"Na matriz de distribuição de recursos federais para as escolas, já havia indicadores de 
qualidade. Mas é bom que estejam no projeto pois já os levamos em consideração". 
Jacques Schwartzman, ex-membro do Conselho Nacional de Educação, diz que o peso dado a 
cada indicador pode interferir em critérios de qualidade. "A escolha dos critérios não é neutra e 
expressa um entendimento sobre o papel da universidade e de seus caminhos desejados", 
afirma. 



 



 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 8 maio 2006, Cotidiano, p. C4. 


