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Resumo 

 

Análise das audiências públicas realizadas para debater o projeto do PROUNI no período de 

26 de maio de 2004 a 22 de junho de 2004 com o objetivo de verificar a influência das 

audiências públicas na Lei º 11.096/2005. O estudo compara o Projeto de Lei, encaminhado 

pelo Governo Federal, às propostas dos atores nas audiências públicas e o que foi aprovado ao 

final do processo, comprovando que a audiência pública é um mecanismo de participação 

popular importante na elaboração legislativa e na efetivação de políticas públicas. 

 

 

Palavras-Chaves: audiência pública, educação superior, PROUNI, bolsa de estudos, 

financiamento estudantil.            
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Introdução 

 

As audiências públicas são instrumentos de participação democrática, nas quais os 

atores (pessoas que atuam na área ou serão afetados pela matéria em análise) têm a 

possibilidade de expressar sua opinião quanto ao que está sendo proposto. Esse direito está 

garantido na Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelo Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados.  

 Dentre os tantos temas de grande relevância nacional e internacional discutidos nas 

audiências públicas, escolhemos para análise o Programa Universidade para Todos – 

PROUNI. A escolha desse Programa se deu devido a importância da educação na vida dos 

cidadãos e na prática da democracia, pois este é um dos princípios fundamentas para o bom 

funcionamento deste sistema de governo.  

 Dessa forma, a fim de verificar a atuação da sociedade no processo de formulação das 

leis, utilizando-se de um dos instrumentos institucionais de participação democrática que é a 

audiência pública, a pesquisa buscou analisar a influência dos atores (institucionais ou não) na 

finalização da Lei nº 11.096/2005, comparando as contribuições expressas nas audiências 

públicas com o que foi aprovado pelo Congresso Nacional e promulgadas pelo Presidente da 

República. Vale destacar que o Programa tramitou no Congresso Nacional em menos de um 

ano, e teve audiências públicas com a participação de diversos atores, tais como: Governo 

Federal, parlamentares, entidades representativas, universidades públicas e privadas.  

 Para realizar o estudo, foi feito um levantamento bibliográfico sobre audiência 

pública, PROUNI e democracia participativa, uma pesquisa dentro dos órgãos da Câmara dos 

Deputados e do site referente às audiências públicas realizadas no período de 2003 a 2004 e 

uma análise das notas taquigráficas das audiências públicas convocadas para discutir o projeto 

do PROUNI.  

O estudo está dividido em seis capítulos. No capítulo 1, buscamos conceituar 

audiência pública, abordando seu embasamento legal e os órgãos que se utilizam desse 

mecanismo, priorizando a utilização da audiência pública pela Câmara dos Deputados, 

explicando com ela funciona e exemplificando através de um levantamento da quantidade de 

audiências realizadas na Câmara dos Deputados de 2003 a 2004, período que tramitou o 

projeto do PROUNI no Congresso Nacional e de um levantamento dos temas tratados em 

audiência pública pela Comissão de Educação e Cultura e na Comissão de Educação, Cultura 
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e Desporto, no mesmo período. Já no capítulo 2, o objetivo foi tratar especificamente do 

Programa Universidade para Todos – PROUNI, contextualizando a situação da educação 

superior no Brasil e do acesso da população mais carente à educação superior, explicamos 

como atualmente se dá o referido programa, como foi a tramitação dele no Congresso 

Nacional. Para complementar as informações, incorporamos ao trabalho um anexo com toda 

tramitação do Projeto de Lei e da Medida Provisória na Câmara dos Deputados. No capítulo 

3, é feito um relato das audiências públicas realizadas para tratar do projeto do PROUNI e da 

posição dos atores/participantes. O capítulo 4 tem a finalidade de definir o que é ator e 

apresentar aqueles que participaram das audiências públicas. No capítulo 5, é feito um 

levantamento das propostas expressas nas audiências públicas. No capítulo 6, o último, tem a 

finalidade de verificar se as propostas apresentadas nas audiências públicas foram 

incorporadas ao projeto final. Encerramos o estudo com algumas considerações sobre 

audiências públicas e o PROUNI. 
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Capítulo 1 - Audiência Pública 

 

A audiência pública é um mecanismo de participação popular, proporcionado pelo 

Estado Democrático de Direito. Ela é um instrumento utilizado pelos três poderes: Executivo, 

Legislativo e Judiciário. A sua função é possibilitar o debate, de forma a desenvolver um 

maior conhecimento sobre o tema proposto a todos os atores participantes da audiência e 

gerar propostas de solução para os problemas e as questões debatidas (Soares, 2002)  

Para a audiência pública ser efetiva é importante garantir a publicidade, a 

transparência, a oralidade, a imediação, a assistência, os registros, as publicações dos atos, a 

participação processual e a abertura para todos os segmentos sociais. Os participantes não 

podem ser meramente espectador, eles precisam se manifestar oralmente, de forma que suas 

opiniões sejam expressas ao grupo e registradas (Soares, 2002). 

É importante ressaltar que a audiência pública tem caráter consultivo, não existe 

obrigatoriedade por parte do poder público de executar o que foi proposto na discussão. A 

decisão de acatar ou não, é do poder público e é uma decisão política. Finalmente, Soares 

consolida esse entendimento da audiência pública ao esclarecer que 

 

A audiência pública é uma das formas de participação e de controle 

popular da Administração Pública no Estado Social e Democrático de 

Direito. Ela propicia ao particular a troca de informações com o 

administrador, bem assim o exercício da cidadania e o respeito ao 

princípio do devido processo legal em sentido substantivo. Seus 

principais traços são a oralidade e o debate efetivo sobre matéria 

relevante, comportando sua realização sempre que estiverem em jogo 

direitos coletivos. A legislação brasileira prevê a convocação de 

audiência pública para realização da função administrativa, dentro do 

processo administrativo, por qualquer um dos Poderes da União 

(Soares, 2002, p. 22).  

 

Concebida dessa forma, a audiência pública pode ter sua origem relacionada às 

assembléias dos gregos, nas quais os cidadãos se reuniam na ecclesia. Estas podem ser 

consideradas as primeiras reuniões públicas, na qual se reunia todo o povo da cidade. Em 

Atenas, ela se realizava, não obrigatoriamente, mas em sua maioria, na Pnix, uma grande 

pedra situada na colina que comportava parte considerável dos cidadãos de Atenas. Na 

ecclesia não só se discutiam os problemas da comunidade como, também, eram escolhidos os 

magistrados eletivos, pois as funções executivas estavam divididas entre os magistrados 
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sorteados e os escolhidos por voto popular (Aneel, 2006). Vale destacar que, nos estudos 

trazidos pelo documento da Agência Nacional de Energia Elétrica, ―tal experiência tem íntima 

relação com as origens da própria democracia - do grego demos (povo) e kratos (autoridade) – 

denominada como uma forma de organização política que reconhece aos membros da 

comunidade o direito de participar da direção e gestão dos assuntos públicos‖ (Aneel, 2006, 

s.p.). 

Quanto ao surgimento legal do referido mecanismo, este ―(…) tem origem no direito 

anglo-saxão, fundamentado no direito inglês e no princípio de justiça natural e no direito 

norte-americano, ligada ao princípio do devido processo legal‖ (Bosco, 2003, p. 734). Cabe 

esclarecer que se entende por devido processo legal aquele que está previsto em lei, tendo a 

sua aplicação de forma justa, fazendo uma análise muito mais ampla da lei e de suas 

consequências.  

Assim, de instrumento de participação da época dos gregos, a audiência pública ganha 

novos contornos, fazendo parte das democracias modernas. Nesse sentido, a participação 

popular é um dos pilares da Democracia. Convém lembrar que o conceito de democracia 

passa por diversos debates sobre limites e avanços, ainda se encontrando em um processo de 

amadurecimento. Descontada a experiência clássica grega, a democracia, como forma de 

governo, é muito recente. Começou a ser implementada no Século XVIII em alguns países da 

Europa. Este processo democrático que ocorreu do final do Século XVIII ao início do Século 

XX restringiu a soberania popular (Avelar, 2004). 

Na primeira metade do Século XX, a questão democrática estava sendo debatida em 

dois eixos, o do desejo de ter a democracia como forma de governo, e as condições estruturais 

da democracia, ou seja, debatia-se a compatibilidade ou não da democracia com o 

capitalismo, segundo as posições liberais e marxistas (Santos e Avrizter, 2008). Nesse 

contexto, a participação do povo na vida política era restrita, até porque poucas pessoas 

estavam habilitadas a votar e os direitos políticos eram comumente ignorados.  

Devido às discussões entre liberais e marxistas, o conceito de democracia se ampliou e 

com ele a participação política, ainda que mais no plano da retórica do que na experiência da 

realidade. É assim que se chega a modelos de democracia alternativos, tal como a democracia 

popular, a exemplo dos países da Europa do Leste, e a democracia desenvolvimentista, tal 

como adotado em países da América Latina (Santos e Avrizter, 2008). 

Foi no pós-guerra que a democracia se consolidou como a principal forma de governo, 

mas ainda com uma participação restrita, ou seja, dava-se apenas pelo voto. Tanto que 
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Avrizter a chama de ―democracia de baixa intensidade‖ (Avrizter, 2008).  Mesmo assim, a 

evolução do debate e a análise dos problemas enfrentados pelas democracias da Europa na 

época se traduziram em uma concepção hegemônica de democracia. Santos e Avritzer 

sintetizam o processo de concepção hegemônica da democracia no pós-guerra como ―uma via 

que leva do pluralismo valorativo à redução da soberania e, em seguida, à passagem de uma 

discussão ampla sobre as regras do jogo democrático, e por fim à identificação da democracia 

com as regras do processo eleitoral‖ (Santos e Avritzer, 2008, p. 17).   

Apesar de hegemônica, essa concepção não encerrou o debate sobre a democracia, 

como comentam os autores anteriormente citados. Nas décadas seguintes, as transformações 

sociais, sobretudo aquelas ocorridas na área de comunicação, abriram novas frentes de 

participação para a população em geral e, em especial, os movimentos sociais organizados. 

Dessa forma, nos anos 1980, alguns movimentos, como o de Diretos Humanos e o de 

Mulheres, alcançaram uma participação maior com a apresentação de uma pauta de 

reivindicação ao sistema político, sobretudo nos Estados Unidos e países europeus. Também 

países do Sul, como os da América Latina, da Índia, da África do Sul, passaram por um 

processo de democratização ou redemocratização, nos anos 1980 e 1990, incorporando a 

noção de que não basta criticar e reivindicar, mas também é necessário propor e participar de 

forma efetiva no governo (Avrizter, 2008).  O resultado é que o conceito de democracia se 

aprimorou. Para Norberto Bobbio, democracia se constitui em ―um conjunto de regras para a 

construção de maiorias, entre as quais valeria a pena destacar o peso igual dos votos e a 

ausência de distinções econômicas, sociais, religiosas e étnicas na construção do eleitorado‖ 

(Bobbio, N. apud: Santos e Avritzer, 2008, p. 17) 

Também se insere na evolução da democracia a participação popular, ou seja, o 

conceito tem como foco de atuação a busca da contribuição popular na formulação, 

implementação e fiscalização das políticas públicas. Em outras palavras, o cidadão é 

considerado partícipe, tendo poderes para, investigar, julgar, influenciar e reprovar seus 

legisladores e não apenas como detentor do poder de voto. Sob este aspecto, as democracias 

modernas têm envolvido a população nos mais diversos níveis, tanto nos canais formais de 

participação, como em alternativas não normativas, mas que respondam ao anseio social 

(Bosco, 2003). 

Alarga-se, portanto, a compreensão de democracia, ou seja,  

no Estado Democrático de Direito, não basta a observância da 

legalidade. Deve haver um constante e diário retorno à vontade 

popular; permitindo-se, com diversos mecanismos de consulta 
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pública, que o verdadeiro titular do poder estatal oxigene, democrática 

e pluralisticamente, a atividade de seus representantes. A busca pela 

legitimidade das decisões estatais perpassa então a noção de 

democracia deliberativa, exercida por meio do debate público entre os 

diversos setores sociais envolvidos (Cabral, 2006, p. 108). 
 

No Brasil, após mais de duas décadas de ditadura, o País iniciou um processo de 

redemocratização e juntamente com ele veio também a cobrança imediata de participação. 

Podemos observar na Constituição Federal de 1988, que esta participação passa a ser vista de 

forma integral, não se resumindo ao processo eleitoral. Para tanto, deve, também, influenciar 

na gestão pública através dos mecanismos de participação nos diversos níveis - municipal, 

estadual e federal (Santos e Avrizter, 2008).   

Atualmente, além das ações formais, há o fomento aos mecanismos democráticos de 

participação como audiências públicas, conselhos, conferências, reuniões públicas, entre 

outros, como forma de desenvolver um diálogo direto com a sociedade e suas demandas.  

Nesse sentido, o Brasil é considerado um dos países mais participativos, e isto foi alcançado 

devido a implementação dos mecanismos de participação já mencionados. Temos também um 

número muito maior de conselheiros do que de vereadores (Avrizter, 2008), o que comprova 

que a democracia brasileira se constrói para além do mecanismo formal do voto.   

Neste estudo, se dará ênfase a um desses mecanismos de participação e deliberação 

política que é a audiência pública, a qual só passou a fazer parte do nosso ordenamento 

jurídico com a Constituição de 1988. Nas Constituições Brasileiras, de 1824, 1891, 1934, 

1937, de 1946 e 1967, não há referências à participação popular através do mecanismo da 

audiência pública.  A participação popular nessas Constituições se dava apenas pelo voto. É 

importante registrar que a conquista do sufrágio universal, em 1891, foi um avanço, ―o 

alcance, porém, do sufrágio, foi concebido numa visão tosca; afinal estavam excluídos do 

exercício do voto os analfabetos, os mendigos e as mulheres‖ (Campos, 2007, p. 23).  Além 

do alcance é importante ressaltar que o voto só passou a ser direto e secreto com a 

Constituição de 1934, nesta também foi incluído o direito das mulheres exercerem o voto 

(Campos, 2007). 

Desta forma, as decisões eram tomadas pelos governantes sem que os cidadãos 

comuns pudessem utilizar de mecanismos institucionais para influenciar e participar 

diretamente no processo. O que fica sintetizado nas palavras de Campos: 

Assim, enquanto contemporaneamente o horizonte do tema Direitos 

Políticos ganha fôlego em várias direções, florescendo o debate sobre a 

iniciativa popular de leis, o referendo, o plebiscito, a ação popular, no 
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período histórico analisado – da Primeira República à República Nova – o 

tema fica compulsoriamente restrito ao sufrágio. De plano, não há que se 

falar nos institutos já mencionados, como o da iniciativa popular, do 

referendo e do plebiscito. Tanto a Constituição de 1891, quanto a de 1934, 

embora tivesse debatido em Assembléias Constituintes o tema, as duas 

desconheceram nos seus textos os referidos institutos (Campos, 2007, p. 16 

e 17). 

  

Já a Constituição Federal de 1988, como tem sido amplamente reconhecida, foi uma 

conquista da redemocratização do país, nela estando garantido o direito dos cidadãos, entre 

eles, a participação popular.  Não é sem razão, portanto, que foi alcunhada por Ulysses 

Guimarães de ―Constituição Cidadã‖. 

O Título I da Constituição de 1988 trata dos princípios fundamentais, e nele estão 

descritos os fundamentos do nosso Estado democrático de direto, com destaque para os 

artigos 1º, 2º e 3º. No artigo 1º está expresso de forma clara os fundamentos: soberania, 

cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 

pluralismo político. Em seu parágrafo único diz: ―todo poder emana do povo‖ (Brasil, 

Constituição, 1988, p. 8), este poder se dá através dos representantes, ou seja, no momento do 

voto a pessoa delega poder a outra, para que esta tome as decisões, dessa forma um pequeno 

grupo está apto  a representar e decidir por todos os cidadãos. O artigo 2º faz referência à 

tripartição dos poderes e o artigo 3º trata dos objetivos, que são: ―construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação‖ 

(Brasil, Constituição, 1988, p. 8).    

Ampliando a participação da população, a Constituição Federal de 1988 prevê a 

utilização de mecanismos de consulta popular como plebiscitos, referendos e permite que a 

sociedade proponha projeto de lei utilizando-se da iniciativa popular. Também visando uma 

maior participação da população no processo de decisão e na formulação das leis, a 

Constituição Federal, ao tratar das prerrogativas das Comissões, coloca de forma clara no 

artigo 58, § 2º, inciso II, a possibilidade de se realizar audiências públicas, nosso objeto de 

estudo. Nesse artigo, tanto o Congresso Nacional como as suas Casas separadamente terão a 

possibilidade de realizar em suas comissões permanentes e temporárias, audiências públicas 

com entidades da sociedade civil (Brasil, Constituição, 1988, p. 25).  

O Poder Judiciário utiliza-se do mecanismo da audiência pública para consultar a 

população e os estudiosos sobre temas novos ou dos quais não tem domínio. A Lei nº 
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9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 

e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, diz nos 

artigos 9, § 1º e 20, § 1º, que:  

Art. 9, § 1º Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou 

circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes 

nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito 

ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data 

para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência 

e autoridade na matéria  

...................................................................................................................... 

Art. 20, § 1º Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou 

circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes 

nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito 

ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data 

para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência 

e autoridade na matéria.  (Brasil, Lei 9.868, 1999).  

Também a Lei nº 8.625/1993, que institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e 

dá outras providências, trata no art. 27, parágrafo único, IV, sobre a realização de audiência 

pública, conforme: ―promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e 

recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, 

requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por 

escrito‖ (Brasil, Lei nº 8.625, 1993). 

Nessa mesma direção, a Constituição Brasileira de 1988 prevê a participação da 

sociedade nas ações e decisões do Poder Executivo, como podemos observar nos seguintes 

artigos: ―Art. 29, XII – a cooperação das associações representativas no planejamento 

municipal; art. 194, parágrafo único, VII – a participação da comunidade nas decisões sobre a 

seguridade social; art. 198, III – a participação da comunidade nas ações e serviços públicos 

de saúde; art. 204, II – a participação da população através de organizações representativas na 

formulação de políticas de assistência social; art. 225, caput – implicitamente impõe à 

sociedade o dever de atuar para defender e preservar o meio ambiente‖ (Bosco, 2003, p. 737). 

Uma vez que a audiência pública tem como princípio a participação da sociedade civil através 

da oralidade, na qual, estes expressam coletivamente o seu conhecimento, experiências, 

opiniões e anseios, sobre determinado tema, podemos, então, concluir que a aplicabilidade 
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dos artigos acima mencionados podem se dar, dentre outras formas, através da audiência 

pública.  

Na legislação infraconstitucional, igualmente, o Executivo tem leis que preveem a 

utilização de audiências públicas, como a Lei 8666/93 – Lei de Licitação e contratos 

administrativos; a Lei 6938/81 – Lei que institui o Conselho Nacional de Meio Ambiente, no 

art. 8º. II; Resolução 009/87, do CONAMA; a Lei 9784/99, que trata do processo 

administrativo (art. 32 e 33); a Lei 8897/95, que trata da concessão e permissão de serviços 

públicos e a Lei 9074/95, que concede o direito de escolher a forma de participação de o 

usuário no executar a fiscalização (Bosco, 2003). 

Soares, no trecho abaixo, faz um breve relato sobre a utilização da audiência pública 

pelo Poder Público, com vistas a auxiliar administrativamente em suas ações:  

A legislação brasileira prevê a convocação de audiência pública para a 

realização da função administrativa, dentro do processo 

administrativo, por qualquer dos Poderes da União, inclusive nos 

casos específicos que versam sobre meio ambiente, licitações e 

contratos administrativos, concessão e permissão de serviços públicos, 

serviços de telecomunicações e agências reguladoras (...) instrumento 

de realização da missão institucional do Ministério Público e subsidio 

para o processo legislativo e para processo judicial nas ações de 

controle concentrado da constitucionalidade das normas (Soares, 

2002, p. 23) 

 

Dessa forma, em qualquer área da administração pública, a audiência pública é um 

instrumento utilizado para dar conhecimento aos atores e assim adquirir a opinião destes, 

sobre temas que os atingem diretamente. Com o melhor domínio do assunto tratado e a 

opinião dos interessados, a administração pode tomar a melhor decisão. A que será mais bem 

aceita. É importante registrar, contudo, que a administração pública é regida pelo caráter da 

impessoalidade, e nela só pode ser feito o que a lei autoriza (Bosco, 2003; Cabral, 2006 e 

Soares, 2002), sendo este um limite para as sugestões das audiências públicas. 

Nas audiências públicas feitas no âmbito do Legislativo são convidadas a participar e 

debater entidades da sociedade civil, assim, tanto o parlamento, como a administração pública 

e os demais atores passam a ter um melhor domínio do assunto tratado e da opinião dos 

interessados sobre o tema, possibilitando ao legislativo e ao executivo tomar a melhor 

decisão, construindo um consenso com a comunidade de forma a resolver os problemas por 

ela enfrentados e priorizando investimentos estatais através de políticas públicas eficientes. 

Constrói-se, assim, um diálogo entre os agentes políticos e a sociedade, aproximando o eleito 

do eleitorado.  
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Especificamente, a participação através das audiências públicas no Poder Legislativo, 

como já vimos, está previsto na Constituição Federal de 1988, através do art. 58, § 2, inciso 

II, que trata da audiência pública no Congresso Nacional. Sua regulamentação se dá através 

dos Regimentos Internos de cada Casa.  A audiência pública no Regimento da Câmara dos 

Deputados, de 2006, é tratada no título VIII, capítulo III, art. 255, art. 256, art. 257, art. 258 e 

parágrafo único e no Regimento Interno do Senado Federal, de 2007, o tema é tratado no art. 

93, art. 94 e art. 95. 

A realização de uma audiência pública começa com as Comissões Parlamentares, 

Permanentes ou Temporárias, que têm funções legislativas e fiscalizadoras na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal. As Comissões promovem debates e discussões com a 

participação da sociedade em geral, sobre todos os temas ou assuntos de seu interesse. Com 

isso, abrem a possibilidade de ampla discussão e liberdade para expressão das opiniões e 

formação do consenso que, emitido sob a forma de parecer da Comissão, irá orientar o 

Plenário na apreciação da matéria.  

Conforme estabelecido pelo Regimento da Câmara dos Deputados, de 2006, título 

VIII, capítulo III, art. 255, art. 256, art. 257, art. 258 e parágrafo único, para a realização da 

audiência pública é necessário que um parlamentar, membro da comissão ou por entidade 

interessada no tema faça o requerimento solicitando a audiência e este precisa ser aprovado 

pela comissão. 

Os assuntos a serem tratados se restringem aos da comissão, como os projetos que nela 

estão tramitando e também os assuntos de interesse público relevante. É de responsabilidade 

do presidente da comissão expedir o convite para as autoridades, as pessoas interessadas e os 

especialistas ligados as entidades participantes. No caso haver defensores e opositores, é 

fundamental que a Comissão possibilite a participação das diversas correntes de opinião. Os 

convidados devem se limitar ao tema proposto e de forma geral, a fala tem duração de vinte 

minutos. É importante ressaltar que esse tempo não pode ser aparteado e podem utilizar de 

seus assessores para auxiliá-lo. Dentre as pessoas que podem ser convidadas a depor em 

audiência só estão vetadas os membros de representação diplomática estrangeira. Os 

questionamentos dos deputados ao convidado só poderá ser sobre o tema de sua exposição na 

referida audiência, e deve ser no prazo de três minutos, tendo o interpelado igual tempo para 

responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar 

qualquer dos presentes. O debate da audiência pública deverá ser registrado em ata e 
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arquivado pela comissão, juntamente com os pronunciamentos escritos e os documentos que o 

acompanharem, e podem ser disponibilizadas aos interessados a qualquer tempo. 

Em síntese, o Congresso Nacional e seus parlamentares se utilizam da audiência 

pública para junto com a sociedade organizada e as instituições consultá-las sobre o conteúdo 

de um projeto de lei e também obter maiores informações sobre um tema proposto. Dessa 

forma, a audiência pública possibilita criar leis que realmente atendam às necessidades da 

comunidade. É relevante esclarecer que as audiências públicas são realizadas nas comissões, 

mas os projetos que lá tramitam têm sua origem na Câmara, no Senado, no Executivo, no 

Judiciário, no Ministério Público e também na iniciativa popular.  

  Para se ter uma idéia da quantidade, e consequente importância das audiências 

públicas no âmbito da Câmara dos Deputados, apresentamos, no quadro abaixo, a distribuição 

desse mecanismo de participação democrática no período de 2003 e 2004, os anos nos quais o 

Projeto do PROUNI, objeto de nosso estudo, tramitou no Congresso Nacional. 

 

Audiências públicas realizadas nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados nos anos de 

2003 e 2004 

Comissão Quantidade 

Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional 28 

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional 09 

Comissão de Agricultura e Política Rural 21 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 17 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 27 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 05 

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 08 

Comissão de Defesa do Consumidor 18 

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias 43 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 13 

Comissão de Desenvolvimento Urbano 12 

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior 27 

Comissão de Direitos Humanos 24 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias 11 

Comissão de Economia, Indústria e Comércio 19 

Comissão de Educação e Cultura 10 

Comissão de Educação, Cultura e Desporto 31 

Comissão de Finanças e Tributação 13 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 31 
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Comissão de Legislação Participativa 06 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 19 

Comissão de Minas e Energia 23 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 47 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 16 

Comissão de Seguridade Social e Família 51 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 30 

Comissão de Turismo e Desporto 08 

Comissão de Viação e Transportes 12 

Total 579 

Fonte: www.camara.gov.br  e http://www2.camara.gov.br/plenario/discursos 

 

Em suma, audiência pública é um instrumento de participação popular, no qual se 

debate o assunto em pauta, visando um maior conhecimento sobre o tema proposto a todos os 

atores participantes da audiência e gerar propostas de solução para os problemas e as questões 

debatidas. Este mecanismo se faz presente nos três poderes e no Legislativo tem papel 

importante na formulação de políticas públicas e de leis, conforme os dados do quadro acima 

e do Anexo B. 

 

               

http://www.camara.gov.br/
http://www2.camara.gov.br/plenario/discursos
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Capítulo 2 - O PROUNI. 

 

2.1.  Acesso ao ensino superior 

 

A Constituição Federal diz no art. 205 que a ―educação, direito de todos e dever do 

Estado‖ (Brasil, Constituição, 1988. p. 57).  Dessa forma, o Estado Brasileiro oferece à 

população, através da rede pública, ensino nas três esferas da federação, desde creche até o 

doutorado, passando pelo ensino fundamental, básico, técnico, superior, especialização, 

mestrado. Mas a oferta desses serviços públicos é muito inferior à demanda, além de possuir 

problemas de estrutura e de recursos humanos.  

A questão da demanda por educação e a progressiva responsabilidade do Estado em 

provê-la remete às lutas sociais do século XIX. Atualmente, ela recebeu uma nova urgência, 

como ressalta Castro ao dizer que ―nos países mais desenvolvidos a educação é parte das 

políticas sociais, compondo o núcleo do sistema de promoção social mediante sua capacidade 

de ampliar as oportunidades para os indivíduos, além de ser um elemento estratégico para o 

desenvolvimento econômico. Por isso absorve elevada quantidade de recursos públicos‖ 

(Castro, 2009, s.p). 

 No Brasil, as políticas implementadas no período pós-Constituinte vão contra o 

modelo dos países mais desenvolvidos. Corbucci (2004) coloca de forma muito clara como os 

governos de Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, através da 

implementação de políticas neoliberais, diminuíram a participação do estado na educação e 

criaram condições para a iniciativa privada. Para o autor, além de corte de gastos públicos, 

―foram acelerados e facilitados os processos de autorização, reconhecimento e 

credenciamento de cursos e instituições do setor privado, por parte do CNE. Com isso, 

favoreceu-se consideravelmente a expansão desse nível de ensino, por intermédio da 

iniciativa privada‖ (Corbucci, 2004, s.p).  

 Na mesma direção, Carvalho (2006) argumenta que a falta de investimentos em 

educação está ligada a necessidade de o Governo Brasileiro gerar superávit primário para 

assim ter como liquidar a dívida externa, conforme determinado pelo FMI, em 1998. Por este 

motivo, foram implementadas políticas que garantissem a sustentabilidade da dívida externa 

através de constantes aumentos no superávit primário. A autora também diz que nos anos 
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1970, assim como nos 1990, houve grande expansão na oferta de vagas, sendo estas na 

ampliação de cursos e na instalação de novas IES. Baseada em dados do INEP, ela revela que, 

de 1998 a 2002, criou-se mais vagas no ensino superior do que o número de formandos no 

ensino médio.  

 Esse sistema de ensino baseado na iniciativa privada tem uma grande oferta de vagas, 

porém pode se tornar insustentável, devido às dificuldades da sociedade absorver essas vagas. 

Uma vez que a maior demanda é de população de baixa renda, o governo visando atender a 

essa parcela da população criou o Crédito Educativo que, em 1999, foi substituído pelo Fundo 

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), ―destinado a alunos com certo 

nível de insuficiência econômica. O FIES foi desenhado para tornar-se autofinanciável, ao 

contrário do que vinha ocorrendo com o anterior‖ (Corbucci, 2004, s.p.). 

O FIES é concedido pela Caixa Econômica Federal, correspondendo a 50% da 

anuidade escolar, o seu pagamento é feito pelo aluno após a conclusão do curso. Este 

programa tem pelo menos dois problemas: o pequeno volume dos fundos disponíveis; e as 

regras bancárias que impossibilitam muitos jovens de participar.  O aumento dos recursos e a 

flexibilização dessas regras poderiam ajudar a ampliar o número de beneficiados, tal como 

propõe José Pio Martins (2007). Medidas nesse sentido já foram tomadas e, atualmente, o 

FIES está muito mais acessível. Os juros baixaram de 9% para 3,4% ao ano, o prazo para a 

amortização é de três vezes o período da graduação. E ainda permite amortização da dívida 

através de trabalho prestado a rede pública na área para os estudantes de licenciatura e 

medicina (MEC/2009). 

 Todavia, mesmo com tais modificações, esse programa é insuficiente para atender à 

demanda por ensino superior no Brasil, conforme as metas estabelecidas pelo próprio governo 

que no Plano Nacional de Educação (PNE – Lei nº 10.172, de 6 de janeiro de 2001) pretende 

oferecer em dez anos ensino superior para cerca de 30% da população entre 18 e 24 anos 

(Tamburus, 2005).   

A meta é ambiciosa porque conforme Castro, ―a estimativa é de que apenas 66,6% dos 

alunos que ingressam no ensino médio o concluem‖ e destes ―apenas 13% estão no ensino 

superior, ou seja, parcela mínima da população dessa faixa etária consegue chegar ao ensino 

superior‖ (Castro, 2009, s/p). A situação fica mais complexa quando se analisa os dados da 

população nessa faixa etária a partir de variáveis. Há, assim, desigualdades gritantes entre as 

regiões Sul e Nordeste: ―na primeira, 16,6% dessa população frequenta o ensino superior e no 

Nordeste apenas 7,5%‖. Já em relação ao domicílio, ―da população de 18 a 24 anos da zona 
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urbana metropolitana, 17,5% frequenta o ensino superior, porém na zona rural essa taxa é de 

apenas 3,2%, ou seja, quase seis vezes menor‖. A mesma desigualdade no acesso ao ensino 

superior é observada em relação à etnia, pois ―19,8% dos jovens brancos o frequentam, ao 

passo que a taxa para a população negra é de 6,9% (Castro, 2009, s/p).  

Pelas informações acima mencionadas, está claro que apenas uma pequena parcela da 

população pode chegar ao ensino superior. Para enfrentar a situação, o Ministério da 

Educação tem implementado uma política para a educação superior baseada em três linhas de 

ação: ―1) ampliação das vagas nas instituições federais de ensino; 2) ampliação do 

Financiamento Estudantil (FIES); e 3) instituição do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI). Essas iniciativas deram novo fôlego à expansão da educação superior‖ (Castro, 

2009, s. p).  

 

2.2. O caso PROUNI 

 

Parte do processo de reforma da educação superior implementado pelo governo, o 

PROUNI – Programa Universidade para Todos tem como objetivo proporcionar a pessoas de 

baixa renda o acesso à universidade. Logo, é um programa de inserção social, que visa 

minimizar as diferenças regionais, reforçando assim a política de cotas, incluindo os 

portadores de deficiência, e estimulando a formação de professores da rede pública de ensino 

(Ribeiro, 2006; Inclusão, 2006; Lázaro, 2008).  

Esse programa concede bolsa de estudos integrais, 100%, e parciais, 50% para alunos 

carentes em instituições de ensino privadas, as quais, em contrapartida, ganham isenção em 

determinados impostos federais como: PIS, CONFINS, IRPJ e CSLL. As concessões dessas 

bolsas estão pré estabelecidas na Lei nº 11.096/2005 (Lei do PROUNI), que determina a 

oferta do mesmo tanto de bolsas em todos os cursos e turnos (Ribeiro, 2006; Inclusão, 2006; 

Mota, 2008). 

Para o candidato concorrer à bolsa, ele precisa fazer a prova do ENEM – Exame 

Nacional de Ensino Médio, uma vez que o critério de seleção é feita com base na nota deste 

exame. A instituição, caso queira, tem o direito de fazer também o seu processo seletivo, 

dessa forma o estudante passaria por duas provas. Além disso, é necessário que a renda per 

capita da família seja de um salário mínimo e meio para bolsas integrais e de até três salários 

mínimos para bolsas parciais. Para professores da rede pública não é cobrado essa 

comprovação de renda, desde que estejam pleiteando vagas para cursos de licenciatura, 
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pedagogia e normal superior. A concessão de bolsa prioriza o atendimento conforme a 

proporcionalidade de negros e índios da região. O candidato também precisa ser oriundo de 

escola pública ou de escola particular em condição de bolsista integral (Ribeiro, 2006; 

Inclusão, 2006; Mota, 2008). 

Os contemplados com bolsa parcial também podem solicitar o FIES, dessa forma o 

candidato paga durante o curso 25% do valor da mensalidade e ao concluir paga durante um 

ano o valor referente a este 25% e depois deste período, ela passa a pagar a parcela 

determinada pelo Banco no valor restante com juros de 6,5% e ou 3,4% ao ano. Há também a 

bolsa permanência, que é um benefício de R$ 300,00 reais, para estudantes beneficiados com 

bolsa integral com no mínimo 6 horas diárias de aula (A Democratização, 2006; Araújo, 

2008). 

 Em 2005, o PROUNI teve 1.142 instituições participantes, com a oferta de 112.275 

bolsas, sendo dessas 71.905 integrais e 40.370 parciais. Já em 2006 foram 1.283 instituições 

participantes, com a oferta de 138.668 bolsas, sendo 98.698 integrais e 39.970 parciais e em 

2007 participaram do programa 1.424 instituições com a oferta de 108.025 bolsas, sendo 

64.719 integrais e 43.360 parciais (Ribeiro, 2006; Inclusão, 2006) 

Em 2005, a renúncia fiscal referente ao programa foi de R$ 105,6 milhões para 

112.275 bolsas ofertadas o que, segundo MEC, comprova o baixo custo do programa. 

(Ribeiro, 2006). Dessa forma, o PROUNI, além de ter um caráter social, tem também um 

caráter econômico, uma vez que preenche as vagas das universidades a um custo menor do 

que aquelas disponíveis no mercado, até por serem vagas excedentes. Como coloca Corbucci, 

podemos entender o PROUNI como uma forma, mesmo que sutil ―de redistribuição indireta 

de renda, ao transferir recursos de isenção fiscal a estratos populacionais mais pobres, já que 

tais recursos, caso fossem arrecadados, não beneficiariam necessariamente esses grupos 

sociais‖ (Corbucci, 2004, s.p).  

 

2.3. A tramitação do projeto dentro do Congresso Nacional 

 

Elaborado por técnicos do governo, o Programa foi regulamentado pelo Congresso 

Nacional. Dessa forma, em 18 de maio de 2004, foi apresentado na Câmara dos Deputados o 

Projeto de Lei (PL) 3582/2004, de autoria do Poder Executivo, com pedido de urgência 

constitucional, ou seja, é prerrogativa do Presidente da República solicitar urgência para 

projeto de sua autoria,quando achar necessário, e desta forma ele tem um prazo de 45 dias 
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para ser analisado e caso a Câmara dos Deputados não se manifeste, ele entrará na ordem do 

dia do Plenário. O prazo de análise das emendas pela casa revisora é de 10 dias. (Brasil, 

Constituição,1988, art. 64, §1, 2 e 3 e Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 1006, 

art. 204, incisos I e II, § 1 e 2). 

Para analisar este PL, além do trâmite usual pelas Comissões de Constituição e Justiça, 

Finanças e Tributação e Educação e Cultura, foi instalada uma comissão especial com 33 

membros titulares e 33 suplentes, que teve o seu início, menos de um mês depois, em 08 de 

junho de 2004, já com 292 emendas para serem igualmente analisadas. Na comissão especial 

foram realizadas reuniões deliberativas e três audiências públicas, com diversos atores, das 

quais falaremos posteriormente.  

Talvez por força dessa quantidade de emendas, em 6 de julho de 2004, o governo 

solicita o cancelamento do pedido de urgência constitucional, aparentemente atendendo à 

demanda dos parlamentares e outros atores que estavam envolvidos no processo e se 

manifestaram solicitando mais tempo para discussão.   

Em 25 de agosto, após o recesso parlamentar, é iniciada a discussão do parecer do 

relator na comissão especial. Mas o parecer não chega a ser votado porque em 13 de setembro 

o Poder Executivo publicou no Diário Oficial da União a Medida Provisória (MP) nº 

213/2004, que ―institui o Programa Universidade Para Todos – PROUNI que regulamenta a 

atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior e dá outras 

providências.‖ 

Em decorrência desse fato, no dia 14 de setembro, reinicia dentro do Congresso 

Nacional o trâmite do tema, agora através da MP, com retirada do PL 3582/2004. Para 

analisar a MP é designada uma Comissão Mista do Congresso Nacional, com 12 deputados e 

12 senadores.   

Essa Comissão, porém, não chegou a ser instalada por ausência de quorum, ainda que 

a MP tenha recebido 193 emendas. Tendo sido cumprido o prazo regimental de 14 dias, a 

matéria segue para plenário em 28 de outubro a fim de ser votada.  De 9 de novembro a 1º de 

dezembro, a MP entra na pauta de votação do Plenário da Câmara dos Deputados e 

permanece por 17  sessões sem ser votada.   

Mais uma vez, o governo não parece disposto a esperar a solução do Congresso e, em 

meados de outubro, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº 5.245/2004 que 

―regulamenta a MP nº 213 de 10 de setembro de 2004, que institui o Programa Universidade 
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Para Todos – PROUNI que regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social no 

ensino superior e dá outras providências.‖ 

No dia 1º de dezembro, a MP é finalmente discutida e encaminhada para votação. 

Após um debate intenso, aprovou-se a MP com modificações, sendo encaminhada ao Senado. 

De lá retorna à Câmara dos Deputados com emendas e é finalmente aprovada em 22 de 

dezembro de 2004, sendo encaminhada à sanção presidencial. O presidente, usando de seu 

poder constitucional, vetou parcialmente o projeto no início de janeiro de 2005. O veto 

presidencial foi apreciado e mantido em 15 de maio de 2009.   

Todo esse processo gerou uma grande polêmica dentro do Congresso, uma vez que os 

parlamentares estavam debatendo o tema e sem que fosse concluído o processo e votado, o 

Poder Executivo resolve editar uma MP, que tem caráter de lei, para implementar de imediato 

o programa e ter a sua regulamentação em um curto prazo de tempo. 

Com o objetivo de proporcionar uma maior compreensão da tramitação da matéria 

através do PL nº 3582/2004 e da MP nº 213/2004, incorporamos a este trabalho o Anexo A no 

qual consta a referida tramitação. 
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Capítulo 3- As audiências públicas 

 

 A Câmara dos Deputados realiza numerosas audiências públicas sobre os mais 

diversos assuntos como parte das atividades legislativas. Para se ter uma idéia, veja-se no 

Anexo B, os temas tratados em audiências públicas na Comissão de Educação e Cultura e na 

Comissão de Educação, Cultura e Desporto durante o mesmo período que o PROUNI 

tramitou na Casa.  

É dentro desse contexto que as quatro audiências que fizeram parte do processo do 

PROUNI, realizadas no período de 26 de maio a 22 de junho de 2004, contando com a 

participação de 25 parlamentares e 19 convidados, dentre eles, especialistas, membros do 

governo e agentes políticos da sociedade organizada. Nessas audiências, discutiu-se, 

basicamente, a constitucionalidade do projeto; a participação das entidades filantrópicas, as 

instituições sem fins lucrativos e com fins lucrativos na concessão das bolsas e a porcentagem 

de isenção; o processo seletivo relacionado com a concessão das bolsas, a assistência 

estudantil para a permanência do aluno na faculdade e a relação do projeto com a reforma 

universitária, entre outros aspectos. Em todas elas, o debate foi intenso e houve 

posicionamento favorável e contrário ao projeto, ainda que todos concordassem com a 

necessidade de garantir o acesso da população de baixa renda ao ensino superior.  

 A primeira audiência analisada aconteceu 26 de maio de 2004 e foi realizada pela 

Comissão de Educação e Cultura por requerimento dos Deputados Carlos Abicalil, Ivan 

Valente, Alice Portugal, Iara Bernardi, Maria do Rosário; e teve como convidados o Conselho 

de Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB; a Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES; o Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino - ANDES, a União Nacional de Estudantes - UNE e o Prof. Roberto 

Leher, Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro
1
.  

 Nessa audiência, discutiu-se a questão das cotas para negros e índios, a reforma 

universitária e o PROUNI com as suas particularidades. Como o nosso objeto de estudo é o 

PROUNI, iremos ressaltar a posição das instituições nos pontos que tratam do projeto em 

análise. A posição do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB é de que o 

PROUNI é um bom projeto e que deixa claro que as instituições de ensino particulares, dentre 

                                                 
1
 Ex-presidente do Sindicato Nacional de Docentes do Ensino Superior – ANDES/Sindicato Nacional 
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elas as, filantrópicas, comunitárias, e outras, tem interesse em participar do projeto, pois assim 

contribuíram com a inclusão social, possibilitando o acesso de mais alunos na universidade, 

mas na concepção do CRUB é necessário rever o percentual de isenção e a quantidade de 

bolsas, além de ser necessário criar alternativas para manter este aluno bolsista na 

universidade, ou seja, assistência estudantil. Para não ferir a autonomia das universidades, 

propõe que os alunos passem por duas formas de avaliação, uma do MEC e outra da 

instituição de ensino. Ressalta também a relação do FIES com o PROUNI, pois o projeto diz 

que só poderá ter FIES as instituições que aderirem ao PROUNI. Como há instituições de 

ensino que tem seus alunos vinculados ao FIES, deve-se resolver a situação destes que já 

adquiriram o direito. É necessário melhorar ou readequar o projeto no sentido de atender aos 

alunos que já estão com o FIES, primar pela autonomia das universidades garantindo que 

estas também possam aplicar o seu processo de seleção e readequar a questão do percentual, 

para garantir que as instituições tenham um tratamento mais igual e também possam continuar 

a atender a comunidade através da sua assistência social. 

 Já a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - 

ANDIFES acredita que a ampliação de vagas no ensino superior deve ser feito através do 

aumento de vagas nas universidades públicas, principalmente com a criação de cursos 

noturnos, o que facilitaria o acesso para os alunos que precisam trabalhar. Dessa forma, ela é 

desfavorável ao PROUNI, que reafirma a postura de governos anteriores que se utilizavam 

das instituições particulares de educação para dizer que o acesso a educação está sendo 

ampliado. Para a ANDIFES, esses recursos da isenção deveriam ir para as universidades 

públicas e não para beneficiar as instituições particulares. Já na questão da assistência 

estudantil, eles são favoráveis, pois não é só criar vagas, tem que se dar condições para que o 

aluno se mantenha na instituição. Já na questão das cotas, a ANDIFES não tem posição 

formada. 

 O Sindicato Nacional de Docentes do Ensino Superior - ANDES faz referência à 

necessidade de se discutir uma reforma para o sistema educacional de uma forma geral e não 

só debater a educação superior. No que trata da ampliação de vagas no ensino superior, a 

ANDES concorda com a ANDIFES, pois para eles a ampliação deve ser feita através das 

instituições públicas de ensino, ou seja, a entidade é contra o PROUNI. Questiona a situação 

do FIES. Já em relação às cotas, a entidade é favorável, principalmente a cota étnica. O 

representante do ANDES no encerramento da audiência pública faz a seguinte fala: 

―continuamos na luta por um ensino público, gratuito, democrático, laico e de qualidade. 
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Continuamos preconizando autonomia didático-científica nos termos da Constituição Federal‖ 

(Godói Filho, 2004, s.p).   

 Para o Prof. Roberto Leher (UFRJ/Ex-Presidente da ANDES), o debate deve se dar em 

torno da parceria público-privada, que é o PROUNI, deixando bem claro a forma como a 

expansão do ensino superior será feita, ou seja, através do ensino público ou do privado, e 

como serão distribuídas as verbas públicas. Na questão das cotas, sua posição é favorável, 

principalmente, quando se trata da população pobre e vítima da escravidão, este ponto deve 

ser tratado como uma questão de problema social. O professor levanta o fato de que o recurso 

público deve ser submetido ao controle social, ou seja, as instituições que aderirem o 

PROUNI estarão sujeitas ao controle social. 

  A União Nacional dos Estudantes - UNE, por sua vez, é uma entidade que atende a 

estudantes tanto de instituições públicas como particulares, mas a visão é a de que o Estado 

deve garantir um ensino público e de qualidade para a população, mesmo tendo como 

prioridade o fortalecimento das universidades públicas, a entidade é favorável ao PROUNI, 

pois dessa forma o governo consegue atender, através da estrutura já existente, a demanda 

reprimida da população jovem e de baixa renda. Para a UNE é ―necessário o fortalecimento 

da universidade pública como instrumento importante para a conquista da nossa soberania, da 

nossa independência e também para a maior inclusão social. No atual sistema de ensino 

superior é igualmente indispensável à participação das instituições privadas‖ (Petta, 2004, 

s.p.). Sobre as cotas, a opinião da UNE é a de que deve ser implementada em caráter 

emergencial e precisa ser acompanhada de outras políticas sociais. Também faz referência a 

assistência estudantil e a fiscalização, pois se a universidade pública é fiscalizada a particular 

que estiver utilizando recurso público também deve ser fiscalizada. Para eles, é necessário que 

o projeto tenha uma regulamentação clara. 

Nesta audiência o MEC se fez presente através da Secretaria de Educação Superior, 

que afirmou a importância tanto das cotas como do PROUNI para atender de imediato uma 

demanda muito antiga da sociedade, e que estes são projetos temporários. Afirma também que 

a garantia ao acesso e o investimento em educação é uma obrigação do Estado. Sobre a 

questão da autonomia universitária, no que diz respeito à inserção do aluno na universidade, o 

MEC se coloca à disposição para discutir e concorda com a necessidade da assistência 

estudantil, para assim garantir a permanência do aluno na universidade. 

Os deputados contribuíram com o debate levantando as seguintes questões. O 

Deputado Ivan Valente, a prioridade deveria ser a expansão no ensino público. É contra o 
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projeto, pois para ele o investimento deveria ser nas universidades públicas. Já na questão das 

cotas é a favor. A Deputada Iara Bernardi pondera que com este projeto as entidades poderão 

cumprir com as regras da filantropia apenas com a concessão de bolsas, o que facilitaria a 

fiscalização. O Deputado César Bandeira diz que a ―reforma universitária está sendo fatiada‖ 

(Bandeira, 2004, s.p). No que tange as cotas, diz que esta deve ser para alunos carentes e não 

racial.  Propõe um amplo estudo sobre o PROUNI e as cotas. Já o Deputado Osvaldo Biolchi 

questiona sobre o porquê de serem bolsas integrais e diz que não se encontrará alunos com a 

renda determinada pelo projeto. Propõe mudanças no FIES. O Deputado Carlos Abicalil diz 

que o projeto não trata da expansão do ensino superior, mas traz como proposta uma parceria 

público-privada que pode regular a educação superior privada e com isso dar acesso a quem 

ainda não ingressou na faculdade e nem teria condições financeiras para isso. O Deputado 

Átila Lira questiona visando solucionar os seguintes problemas: corte em um salário mínimo 

per capita, os percentuais e o FIES.  Já o Deputado Lobbe Neto questionou sobre o processo 

de ingresso do aluno na instituição, ou seja, como o MEC e a instituição irão proceder no que 

diz respeito a seleção do aluno. Para o Deputado Severiano Alves é necessário que se faça 

uma reforma universitária ampliatória, com a inclusão de cursos noturnos nas universidades 

públicas e também com redistribuição de vagas através das políticas afirmativas. Essa 

expansão deve ser através do setor público. A Deputada Raquel Teixeira é favorável tanto ao 

PROUNI como às cotas, mas para ela é necessário que sejam feitas várias alterações no 

projeto do PROUNI, por isso seria prudente que se tirasse a urgência constitucional do 

projeto. Já a Deputada Neyde Aparecida ponderou sobre a importância do aluno que tenha 

renda de um salário mínimo per capita receba bolsa de 100% e também o direito a assistência 

estudantil para que possa ir e se manter na faculdade. Para ela, esse projeto não proíbe que as 

instituições concedam bolsas parciais. O Deputado Luciano Leitoa é a favor das cotas para os 

provenientes do ensino público. Preocupa-se com a questão da discriminação, não por parte 

da instituição, mas na relação entre os próprios alunos. Propõe que se discuta melhor o 

percentual das bolsas dentro das cotas. Pondera sobre a situação do aluno caso a instituição 

seja reprovada na avaliação. Para o Deputado Clóvis Fecury, a educação deve ser discutida 

como um todo. No que se refere ao projeto, ele se preocupa em como o governo pode 

promover a igualdade entre os alunos, já que os bolsistas terão um poder aquisitivo bem 

inferior aos demais alunos da instituição. Para ele, dever-se-ia dar um maior incentivo para o 

FIES. O Deputado Paulo Rubem Santiago coloca a importante ponderação sobre a questão da 

expansão de vagas no ensino público. Para o Deputado, o projeto é uma parceria entre o 
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Estado e o setor privado, a sua preocupação é que a distribuição dessas instituições de ensino 

no território nacional é muito desigual.  A intenção do Governo com o PROUNI é boa, mas 

precisa melhorar em vários aspectos. Já o Deputado Corauci Sobrinho solicita que seja 

retirada a urgência do projeto e que se instale a comissão para tratar da reforma universitária. 

Ele se preocupa com a questão da assistência que as instituições filantrópicas prestam à 

comunidade, para ele é preciso criar alternativas para que esse serviço seja mantido.       

A segunda audiência analisada foi convocada pela comissão especial para discutir o 

Programa Universidade para Todos, e se realizou em 16 de junho de 2004, por requerimento 

aprovado dos Deputados Milton Monti e Marcus Vicente; e teve como convidados dois 

juristas, Ives Granda Martins e Dalmo de Abreu Dallari. O objetivo dessa audiência pública 

foi tratar da constitucionalidade ou não do projeto. Para Ives Granda, o projeto não tem como 

progredir devido à inconstitucionalidade no que diz respeito ao art. 13, que trata das 

instituições com fins lucrativos. No que diz respeito ao tipo de projeto de lei, para este jurista, 

o PROUNI poderia tramitar no Congresso Nacional, tanto como projeto de lei complementar 

como de lei ordinária, uma vez que nos artigos 195, § 7º e art. 150, inciso VI, letra C, da 

Constituição Federal de 1988, estabelece que as contribuições e impostos devam ser 

―conforme lei‖, não conforme lei complementar ou conforme lei ordinária. O projeto do 

PROUNI trata as instituições com fins e sem fins lucrativos da mesma forma, dando para elas 

o direito a isenção, não fala de imunidade. Já ao tratar da autonomia universitária, no que diz 

respeito ao vestibular ele coloca que, se o governo resolve reservar vagas sem que o aluno 

participe do vestibular com os demais, fere a autonomia dada no art. 207. Este jurista encerra 

a sua fala declarando que para ele o projeto é inconstitucional.  

Já para Dalmo Dallari o projeto é absolutamente constitucional e de interesse público. 

Como para o tema não há exigência de lei complementar, o projeto pode sim tramitar como 

lei ordinária. No que diz respeito à autonomia, ele faz a seguinte reflexão: ―a universidade, 

para gozar do beneficio, deve cumprir determinados requisitos, deve ser credenciada. Isso não 

é limitação de autonomia. Ela quer receber um beneficio e se obriga a dar uma contrapartida. 

Ela é livre para aderir ou não ao sistema‖ (Dallari, 2004, s.p.). No que atinge a imunidade, sua 

posição é que através dela existe a renúncia fiscal, ou seja, quando o lucro não é tributado 

(imunidade) há renúncia fiscal. Quanto à autonomia da universidade, no que diz respeito ao 

processo de seleção do aluno, este jurista não vê empecilho uma vez que a instituição precisa 

atender às disposições gerais.  
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Nesse debate, o Deputado Colombo (relator), questiona se o projeto pode ser por lei 

ordinária. Já o Deputado Osvaldo Biolchi se coloca a favor da imunidade em 20%. E o 

Deputado Severiano Alves pondera que o debate deve ocorrer sobre o projeto de lei e não 

sobre uma emenda constitucional relacionada ao art. 207. O Deputado Paulo Rubem Santiago 

questiona se o projeto atende a Lei de Responsabilidade Fiscal. A ponderação sobre o 

julgamento do STF, dizendo que a lei do FIES é inconstitucional, foi incluído no debate pelo 

Deputado João Matos. Já o Deputado Simão Sessim questiona os debatedores sobre o que é 

necessário para que o projeto não tenha problema relacionado a imunidade. O Deputado Jamil 

Murad fala da importância do projeto para a população pobre, principalmente para os negros e 

indígenas e trata também da proporcionalidade da concessão de bolsas no sistema de cotas 

correlacionado com a porcentagem deste na região. Para a Deputada Maria do Rosário, o 

projeto pode sim tramitar como lei ordinária e faz as seguintes ponderações em relação à fala 

do jurista Ives Granda Martins ―dificultando a qualidade da universidade‖ (Martins, 2004, 

s.p.), para ela a inserção desta parcela mais pobre e descriminada, irá trazer qualidade para a 

universidade, a população e toda a nossa sociedade. É uma mudança de cultura. A Deputada 

Neyde Aparecida traz para o debate questionamento sobre como o projeto pode garantir a 

efetiva concessão de bolsa frente ao fato de haver instituições que não cumprem a lei. Já o 

Deputado Cesar Bandeira questiona os juristas sobre a constitucionalidade ou não do projeto. 

A Deputada Iara Bernardes também questiona os juristas sobre a constitucionalidade e se 

deve ser lei complementar ou projeto de lei, mas conclui dizendo que o importante é que as 

instituições cumpram o determinado pela lei. O Deputado Milton Monti concorda com o 

projeto, pede mais prazo para discussão e solicita que seja também melhorado o ensino médio 

e o fundamental. E o Deputado Corauci Sobrinho é favorável ao mérito do projeto e se 

preocupa com a questão da inconstitucionalidade e também pede mais prazo para discuti-lo. 

Por último, temos as ponderações do Deputado Humberto Michiles, que conclui dizendo que 

esta é uma obrigação do Estado e que este projeto não deveria estar em pauta caso o governo 

tivesse feito a parte dele.  

No dia seguinte, dia 17 de junho de 2004, a comissão especial realizou a terceira 

audiência pública para discutir o Programa Universidade para Todos, que atendeu aos 

requerimentos aprovados dos Deputados Atila Lira, João Matos, Osvaldo Biolchi, Marina 

Raupp, Milton Monti e Marcus Vicente. Foram também contemplados por essa audiência os 

requerimentos apresentados por Severiano Alves, Simão Sessim e Celso Russomanno. Para 

essa audiência, foram convidados o Conselho Nacional de Educação - CNE, que é vinculado 
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ao MEC, Conselho Nacional das Entidades Particulares de Ensino – CONEPE, a Associação 

Brasileira de Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior - ABMES, o Sindicato das 

Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo – 

SEMESP, Associação Nacional dos Centros Universitários – ANACEU, Associação Nacional 

de Faculdades e Institutos Superiores – ANAFI, Associação Brasileira das Universidades 

Comunitárias – ABRUC, Associação Nacional das Universidades Privadas – ANUP.  

As ponderações do CNE são no sentido de que o projeto é bom, mas precisa ser 

melhorado. Para o CNE, essa é uma ação afirmativa e junto com ela é necessário um conjunto 

de medidas governamentais, como, por exemplo, a assistência estudantil. Para que o programa 

seja realmente efetivo, é preciso pensar em oferecer bolsas parciais, pois quem ganha dois e 

três salários mínimos per capita também não tem como pagar uma faculdade. Já no que diz 

respeito à proporção de bolsas previstas, é importante também utilizar no cálculo a taxa de 

evasão que é muito alta. Na visão do CNE, a partir do momento que se vincula o direto ao 

FIES com a adesão ao PROUNI, faz-se com que a escolha da instituição de ensino não seja 

totalmente voluntária. Mesmo tendo uma visão institucional e tendo como prioridade a 

universidade pública, o CNE tem uma postura crítica voltada a melhorar o projeto para 

atender à parcela da população que não tem condições financeiras para cursar ensino superior.  

O Conselho Nacional das Entidades Particulares de Ensino – CONEPE apoia o projeto 

com algumas ponderações. Propõe bolsas de estudos parciais de 20%, 30% e 40%, pois essas 

bolsas fariam diminuir a inadimplência e a demanda do FIES. Além disso, o aluno bolsista 

deveria prestar serviço dentro da instituição de ensino. Também compreende como importante 

a inclusão na isenção do salário-educação. No que diz respeito à porcentagem de bolsa, o 

CONEPE propõe que se inicie com 5%. Também é necessário lembrar que o projeto é de 

adesão, e por isso não se pode punir quem não aderir. Em resumo, para a entidade, os dois 

pontos que não abrem mão são inclusão das bolsas parciais e a negociação do percentual. 

Para a Associação Brasileira de Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior - 

ABMES, a concessão de bolsas deveria ter pelo menos uma contra partida para a sociedade, 

ou seja, o acesso à educação deve ser pago através das mensalidades ou através de serviço 

prestado à sociedade. Essa Associação compreende que a inclusão social vem sendo feita 

através das bolsas de 10%, 20% e 30% que as instituições de ensino superior particulares já 

vêm concedendo. Ela concorda com o projeto, mas não quer sanção para as instituições que 

não aderirem ao programa, quer manter as suas personalidades jurídicas e pede que o 

percentual de bolsas atenda as integrais e parciais. Considera importante que a fiscalização 
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seja feita pelo próprio MEC e que este considere o índice de inadimplência, pois esses são 

altíssimos. Além disso, esse projeto deve estar voltado para formação de recursos humanos, 

sendo concomitante com um plano nacional de desenvolvimento econômico e social. 

A Associação Nacional dos Centros Universitários – ANACEU, em princípio, é 

favorável ao projeto, mas pondera sobre a sua inconstitucionalidade. Propõe que as bolsas 

sejam voltadas em maior porcentagem para os cursos de curta duração e mais 

profissionalizantes, de forma a atender as demandas do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

Pondera a importância de se respeitar a natureza jurídica de cada instituição.  

Já a Associação Nacional de Faculdades e Institutos Superiores – ANAFI faz uma 

análise detalhada do projeto, que apresenta como um trabalho feito em conjunto com a 

ANACEU.  A entidade coloca-se a favor do projeto, mas faz algumas ressalvas. Reforça a 

proposta de incluir as bolsas parciais, de criar uma comissão para analisar a documentação do 

candidato, já que para o ENEM é apenas entregue uma declaração e no Brasil temos um alto 

índice de trabalhadores informais. Demanda que seja recalculado o percentual, já que ―nas 

filantrópicas, 14% de tributo envolvido, 20% de bolsa; nas não lucrativas, 3,65%, deu 5,2, 

aproximei para 5%; e, nas lucrativas, 7% dá 10% de bolsa. Vejam o que é justo, o que é 

proporcional, que mantém a proporcionalidade, é 20, 5 e 10. A proposta do PROUNI é: 20, 10 

e 10‖ (Carvalho, 2004, s.p.). Em se tratando das bolsas para os professores da rede pública, 

propõe que seja restringido o direito à bolsa integral, para ter o benefício o professor deve 

optar por cursos de licenciatura, técnico educacional e pedagogia. E sobre a avaliação a 

proposta é que ela não deve ter caráter de punição, pelo menos não de imediato, e deve buscar 

construir alternativas para a solução dos problemas, afinal o mais prejudicado será o aluno, 

caso a instituição não consiga ser aprovada.  

Nas ponderações da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – ABRUC 

fica muito claro que ela é a favor de se criar oportunidades para que os alunos carentes 

tenham acesso ao ensino superior, mas como as demais fala da importância de se melhorar o 

projeto, principalmente no que diz respeito à porcentagem, pois as instituições comunitárias já 

aplicam um percentual de 20% em gratuidade, nesse percentual estão incluídos as bolsas 

integrais, parciais e os programas sociais que atendem a comunidade. Propõe também uma 

diferenciação na concessão bolsas, para que se amplie a três salários mínimos per capita para 

os alunos que optarem por cursos mais caros, como por exemplo, Medicina, pois são cursos 

que alunos com um salário mínimo per capita terão dificuldade de permanecer. Para a 

ABRUC é também importante que as bolsas atendam não só alunos e professores de escolas 
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públicas, mas também alunos bolsistas de escolas particulares. No que diz respeito ao 

processo de seleção, que é o tema que fere a autonomia da instituição de ensino, a Associação 

pondera sobre a possibilidade de se fazer uma seleção pelo MEC através do ENEM e uma 

pela instituição, assim o problema estaria sanado. Solicita que o PROUNI seja implementado 

de forma gradativa e que o cálculo da quantidade de bolsas a serem oferecidas seja com base 

na oferta de vagas para a graduação, sendo o percentual de bolsas revisto semestralmente, 

uma vez que o índice de inadimplência e evasão é muito alto. A entidade conclui pedindo que 

sejam mantidos os direitos adquiridos das instituições.   

A Associação Nacional das Universidades Privadas – ANUP apoia a idéia do projeto, 

que, no seu entender, está baseado em dois pontos: o da autonomia universitária, por isso a 

seleção não pode ser feita só pelo MEC; e do financiamento estudantil de uma forma geral, 

pois mesmo com a bolsa integral o estudante não tem como se manter na faculdade. Pondera 

para que não haja discriminação e retaliação por parte do MEC para as instituições que não 

aderirem ao PROUNI.  Solicita que em todo o texto do projeto seja utilizada a palavra 

―negro‖, pois ―alguns movimentos negros têm preconceito com a palavra preto‖. E que fique 

claro no projeto qual será o sistema de avaliação a ser utilizado.  

Por último, temos a participação do Sindicato das Entidades Mantenedoras de 

Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo – SEMESP, que também se 

coloca de forma favorável ao projeto, mas compreende que é necessário que se faça algumas 

alterações como, por exemplo, no percentual de isenção, pois as instituições têm natureza 

jurídica distinta e que não se descrimine os alunos egressos de escola particular. No que diz 

respeito ao processo de seleção, não pode ser apenas feito através do ENEM, pois existem 

cursos em que o percentual aluno vaga é de 60/1. O SEMESP ressalta que atualmente cerca 

de 90% das instituições de ensino usufruem da imunidade e muitas já concedem bolsas de 

estudo integrais e parciais. Para este sindicato, o PROUNI é uma grande parceria público-

privada.  

Os deputados contribuíram com o debate. A Deputada Iara Bernardi é a favor do 

projeto e pondera sobre a necessidade da regulamentação deste projeto, para que todos 

cumpram a lei, e caso a matéria não possa ser tratada por projeto de lei, então, dá-se entrada 

em um projeto de lei complementar, pois o projeto é de grande interesse da sociedade e todos 

concordam com o mérito. Para o Deputado Átila Lira, o projeto é muito importante e precisa 

ser melhorado, questiona sobre o processo de transição, sobre a forma de ingresso do 

estudante. Faz referência também à necessidade da assistência estudantil. O Deputado 
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Bonifácio de Andrada vê o projeto como uma boa iniciativa, mas que terá uma 

implementação complexa, precisa-se estudar mecanismos que facilite a sua implantação. A 

Deputada Maria do Rosário fala da necessidade de se buscar as soluções para os problemas do 

projeto, pois com ele alcançaremos mudança no perfil social e econômico para as próximas 

gerações. Já o Deputado Ivan Valente questiona a inconstitucionalidade do projeto, para ele a 

questão do projeto é política e não constitucional. Não concorda com a prestação de serviço 

por parte do bolsista e também não concorda com os cursos sequenciais. Fala da necessidade 

de se enfrentar realmente o problema expandindo o ensino superior público e investindo na 

educação básica. O Deputado João Matos parabeniza o governo pela iniciativa, pondera sobre 

como o projeto será implementado, sobre o critério de seleção e sobre a proporção. O relator, 

Deputado Colombo, traz para o debate o investimento do governo na educação básica e 

pública, que muitos deputados questionaram, pois são os alunos oriundos desse setor que 

estão gerando maior demanda para o ensino universitário. Dessa forma, o PROUNI vem 

como uma parceria entre o setor privado e o governo. Devido à grande demanda e ao mesmo 

tempo um alto índice de inadimplência, o relator conclui que esse projeto é muito conveniente 

para as instituições de ensino privadas. Com o projeto se terá maior a transparência das 

instituições com a área social/concessão de bolsas. Informa que em princípio não deve ser 

incluída na relatoria a proposta de bolsa parcial, já no que diz respeito ao processo seletivo 

deve ser acatado a autonomia das instituições, ou seja, uma seleção pelo MEC e uma pela 

instituição. Deve-se incluir um programa de permanência do aluno na faculdade. E a transição 

deve ser gradativa. O relator ressalta que serão as instituições com fins lucrativos que terão a 

maior isenção, pois estas ainda não o têm, e proporcionalmente são poucas as instituições 

nessa condição e que as demais são convidadas a colaborar e se adequar às novas regras. Para 

a melhoria do projeto, o relator informa que foram agendados debates em todas as regiões do 

País, e que o objetivo é a melhoria e a conscientização da importância da sua aprovação para a 

população.    

Essa audiência que vamos tratar agora foi realizada pela Comissão Especial do 

Programa Universidade Para Todos – PROUNI em 22 de junho de 2004 com órgãos do 

Governo. Ela atendeu ao requerimento dos Deputados Simão Sessim, Paulo Rubem Santiago 

e Deputadas Iara Bernardes e Alice Portugal. Para a audiência pública estiveram presentes o 

Ministério da Educação, a Secretaria da Receita Federal e o Instituto Nacional de Seguridade 

Social. O primeiro a se manifestar foi o Ministério da Educação que reforçou o que já havia 

sido dito pelo jurista, Dalmo Dallari, ―a educação é um serviço público mesmo que oferecido 
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pelo setor privado‖. O representante do Ministério da Educação diz que a educação é ―um 

bem nobre de mais para ser tributada‖ até porque ―não é propriamente uma mercadoria e não 

deve ser tratada como tal‖ (Haddad, 2004, s.p.), por isso foi observado os diferentes sistemas 

tributários das instituições de ensino privadas e feito uma proposta de um marco regulatório 

para o setor, buscando qualificar a educação superior privada juntamente com a ampliação do 

acesso, já que esta atualmente se tornou a principal oferta de vagas. Para o MEC, os pilares do 

PROUNI são a ―qualificação, isonomia e acesso‖ (Haddad, 2004, s.p.). É importante ressaltar 

que o MEC não tem a intenção de eliminar a assistência social prestada pelas instituições 

filantrópicas, mas sim manter o apoio do governo nessa ação. Quanto à bolsa-permanência ou 

assistência estudantil, já está sendo estudado a possibilidade de implementá-la tanto nas 

instituições privadas como nas públicas. Em se tratando da avaliação, o Ministério está 

disposto a aperfeiçoar a proposta ampliando de 4 anos para 8 anos o processo de avaliação da 

instituições no projeto. Já no que diz respeito à posição do Supremo Tribunal Federal em 

relação se o projeto é constitucional ou inconstitucional, não há como prever. 

O Instituto Nacional de Seguridade Social iniciou a sua fala colocando que conforme 

disposto na Constituição Federal, art. 195, § 7º ―São isentas de contribuição para a Seguridade 

Social as entidade beneficentes de assistência social que atendam as exigências estabelecidas 

em lei‖ (Donadon 2004, s.p.), por isso a grande maioria das instituições de ensino privada já é 

isentas das contribuições patronais. Elas comprovam através de várias ações que nem sempre 

são diretamente ligadas à educação. Com o PROUNI será necessário comprovar com a 

concessão de bolsas, o que irá facilitar também a fiscalização. 

A posição da Secretaria da Receita Federal é favorável, e ao falar de isenção, faz 

referência ao imposto de renda, que no art. 150 da CF/88, trata da imunidade para as entidade 

de educação e assistência. Para esse órgão, o projeto não tem impedimento da ordem jurídica. 

Só a contribuição que o projeto irá dar para melhorar a transparência na prestação de serviços 

à sociedade pelas entidades consideradas filantrópicas, que são 85% das matrículas no ensino 

superior, faz com que o projeto seja muito bem visto pelo órgão. 

Já a posição dos deputados sobre o projeto não é tão favorável. O Deputado Severiano 

Alves diz que o projeto é uma medida paliativa, que o importante e necessário é fazer a 

reforma universitária, com a ampliação tanto na rede pública como na privada. Já o Deputado 

Simão Sessim pondera a questão da constitucionalidade e a situação dos alunos nesse caso, 

propõe a transformação dos CEFETs em universidades tecnológicas, para ele a ampliação 

deveria se dar através da universidade pública. Fala da necessidade de pelo menos 8 anos para 
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concluir o processo de avaliação das instituições que estiverem dentro do programa. 

Questiona sobre a redução do percentual para as filantrópicas em 10%, para que essa continue 

prestando serviços à comunidade. O Deputado Osvaldo Biolchi é favorável ao projeto, fala da 

necessidade de se incluir bolsas parciais. Também questiona o percentual de 10% para as 

filantrópicas. O Deputado Paes Landim solicita que se retire a urgência constitucional do 

projeto para que ele seja mais bem debatido, principalmente no que diz respeito a sua 

constitucionalidade. Já o Deputado Sérgio Miranda diz que não se está tratando de imunidade, 

por esta não precisa de compensação, mas sim de renúncia fiscal, e esta está regida pelo art. 

14 da CF/88, que diz ―renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do 

impacto orçamentário e financeiro no exercício que deve iniciar sua vigência e nos dois 

seguintes‖ (Miranda, 2004, s.p.). Para ele, o Estado está abrindo mão de receita, sem um 

planejamento. Quanto à fiscalização, este Deputado questiona sobre como será a fiscalização, 

já que as instituições hoje não cumprem com o proposto, qual será a garantia para que elas 

cumpram com o determinado no PROUNI. O Deputado Carlos Abicalil concorda com a 

urgência da matéria, uma vez que têm vários outros projetos na área que estão prontos para 

serem votados há mais de 10 anos.  Faz alguns questionamentos, como por exemplo, a 

estimativa de alunos com renda até um salário mínimo per capita; o impacto social da 

inclusão; a diferença do que as instituições já oferecem de beneficio para o que será oferecido 

com o PROUNI. O relator do projeto Deputado Colombo encerrou esta audiência fazendo a 

seguinte ponderação. É necessário ―ajustar melhor as informações com relação à isenção, 

imunidade, renúncia, cota patronal e outras renúncias e isenções‖ (Colombo, 2004, s.p).   

 Nos dois próximos capítulos, iremos detalhar os atores e o que foi discutido nas 

audiências com vistas a demonstrar as influências das audiências públicas no resultado final 

do PROUNI 
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Capítulo 4 - Os atores 

 

Segundo Maria das Graças Rua, em texto que trata dos conceitos básicos de políticas 

públicas, os atores políticos, ou seja, aqueles que estão envolvidos nas disputas que são 

próprias da vida política, dos conflitos em torno da ação do Estado e da alocação de seus 

recursos, são vários e diversos (Rua, 1997).   

Uma primeira distinção que deve ser feita é entre atores públicos e privados. Para a 

autora, ―os Atores Públicos são aqueles que se distinguem por exercer funções públicas e por 

mobilizar os recursos associados a estas funções‖ (Rua, 1997, p. 04). Entre os atores públicos, 

Rua distingue ainda os políticos (parlamentares, prefeitos, presidente da república, e membros 

do executivo com indicação política / com mandato eletivo) e os burocratas (funcionários 

públicos de carreira e nomeados, e especialistas).  

Já os atores privados são os demais interessados naquela questão ou na decisão a ser 

tomada. Há, assim, os empresários, que possuem grande capacidade de influir nas políticas 

públicas e na economia do País. Outros atores podem ser os trabalhadores e os estudantes, que 

atuam de forma organizada através de sindicatos e organizações, além de movimentos de 

classes, ONGs, igrejas e outros tipos de grupos de pressão.   

No caso do PROUNI, que envolvia basicamente a questão de acesso ao ensino superior 

por meio de financiamento público em instituições de ensino privadas, os atores envolvidos 

foram basicamente representantes de entidades (UNE, Andifes, ANUP), renomados 

especialistas (juristas) e órgãos governamentais (MEC, INSS). 

Seguindo a classificação geral de Rua, temos como atores políticos um primeiro bloco 

composto pelos parlamentares e os representantes dos órgãos do governo, ou seja, os atores 

públicos, sendo que os demais são atores privados, desconsiderando o fato de serem ou não 

vinculados ao serviço público. Nesse bloco estão parlamentares de partidos como: PT, PSOL, 

PMDB, PFL, PDT, PCdoB, PSB, PP, PTB e o Ministério da Educação, representado pelo 

secretário executivo e o secretário de educação superior; o Conselho Nacional da Educação, 

representado por um de seus membros; a Receita Federal, representada pelo secretário 

adjunto; e o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, representado pelo procurador-

geral.     
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Temos, assim, um segundo bloco constituído pelos especialistas, no caso os juristas Ives 

Granda Martins e Dalmo de Abreu Dallari. O primeiro é um renomado jurista, com 

reconhecimento internacional, professor emérito das universidades Mackenzie, Paulista e da 

ECEME – Escola de Comando do Estado Maior do Exército, autor de 40 livros individuais, 

150 em co-autoria e 800 estudos sobre diversos assuntos, dentre eles; direito, economia, 

política, e teve seus escritos publicados em diversos países (Academus, 2010). A sua 

participação se deve a aprovação dos requerimentos dos Deputados Milton Monti – PL/SP e 

Marcus Vicente – PTB/ES, o Deputado Osmar Serraglio – PMDB/PR também protocolou 

requerimento convidando o referido jurista para participar de audiência pública, mas foi 

prejudicado devido à aprovação dos requerimentos dos deputados acima mencionados. O 

jurista Dalmo de Abreu Dallari, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, professor catedrático da UNESCO na cadeira de Educação para a Paz, Direitos 

Humanos e Democracia e Tolerância (Dalmo, 2010), foi convidado pelo presidente da 

comissão a pedido do relator o Deputado Colombo – PT/ PR. 

 O terceiro bloco é composto por entidade de representação Nacional e que atendem 

tanto a instituições e alunos das instituições públicas como das privadas. Está aqui, assim, o 

Sindicato Nacional de Docentes do Ensino Superior – ANDES, que tem ―mais de 72 mil 

sindicalizados de instituições de ensino superior federais, estaduais, municipais e particulares. 

Está representado em todo o Território Nacional pelas suas 110 seções sindicais‖ (ANDES, 

2010). A entidade participou do debate com o seu 1º Vice-Presidente do Sindicato/ANDES, 

tivemos também nessa mesma audiência a participação de um Ex-Presidente do 

Sindicato/ANDES. Como representante de todos os estudantes, ou seja, de instituições 

públicas e privadas, a audiência contou com a contribuição do Presidente da União Nacional 

dos Estudantes – UNE. A UNE foi fundada em 1937 e, em 1964, com o Golpe Militar, entrou 

na ilegalidade e só em 1979 iniciou-se o processo de reconstrução da entidade (UNE, 2010).  

Por último, esse bloco conta, através da Presidente, com a participação do Conselho de 

Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB, instituição que também atende tanto a 

instituições públicas como particulares. O CRUB foi criado em 1966, com a participação de 

25 Reitores de Universidade tanto públicas como privadas. Atualmente, mobiliza-se em torno 

das ―discussões acerca da reforma universitária; as tendências da educação superior para o 

século XXI, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o programa de bolsas 

PROUNI, lançado pelo governo Federal e a formação de professores para a educação básica‖ 

(CRUB, 2010). 
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O quarto bloco concentra as organizações de classe, normalmente representando as 

instituições de ensino, que podem ser privadas ou públicas. Temos, então, uma entidade de 

cunho regional que é o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 

Superior no Estado de São Paulo – SEMESP. A sua fundação foi em 1979 e, atualmente, 

reúne 251 mantenedoras, representando 470 estabelecimentos de ensino superior, como 

centros de educação tecnológica, centros universitários, faculdades e universidades. Essa 

entidade esteve representada pelo presidente em exercício (SEMESP, 2010).  O Conselho 

Nacional das Entidades Particulares de Ensino – CONEPE contribuiu para o debate através do 

seu Diretor de Legislação e Normas.  

 Nesse quarto bloco também incluímos as associações. A Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior – ABMES teve sua criação em 1982 e 

atualmente conta com 309 mantenedoras e 448 instituições de ensino superior em território 

nacional (ABMES, 2010). A participação da entidade se deu através do seu Presidente. A 

Associação Nacional dos Centros Universitários – ANACEU também levou ao debate o 

presidente. Sua atuação se dá desde 1999 e hoje conta com ―70 Centros Universitários entre 

privados, confessionais e comunitários‖, a associação tem como ―missão de fortalecer e unir 

os Centros Universitários‖ (ANACEU, 2010). Já a Associação Nacional de Faculdades e 

Institutos Superiores – ANAFI encaminhou um representante e contou também com a 

participação de mais um de seus membros. A Associação Brasileira das Universidades 

Comunitárias – ABRUC contribuiu para o debate através do seu Secretário-Executivo. A 

entidade foi fundada em 1995 e ―reúne atualmente 54 instituições de ensino superior sem fins 

lucrativos, voltadas prioritariamente para ações educacionais de caráter social‖ (ABRUC, 

2010). A Associação Nacional das Entidades Privadas – ANUP encaminhou o Diretor-

Executivo para representar a entidade no debate. Ela foi fundada em 1989, ―por dez 

universidades brasileiras e hoje conta com 28 associadas, sendo 25 Universidades e 3 

Faculdades‖ (ANUP, 2010). Conclui-se este bloco com a Associação Nacional dos Dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES, que encaminhou um representante 

para participar da audiência. A entidade foi criada em 1989 e atua em 59 instituições federais 

de ensino superior na ―interlocução com o governo federal, com as associações de 

professores, de técnico-administrativos, de estudantes e com a sociedade em geral‖ 

(ANDIFES, 2010). 

 Ao se verificar as entidades que participaram das audiências públicas analisadas, pode-

se concluir que tiveram um grande interesse pelo tema, uma vez que em sua grande maioria se 



41 

 

 

fizeram presente através do seu representante máximo. As entidades representantes das 

instituições privadas, em comparação com as de cunho nacional, são muito recentes, vieram 

com a expansão do ensino privado. Já os representantes de órgãos governamentais deram um 

caráter mais técnico para o debate. Quanto aos parlamentares podemos observar dos vinte e 

cinco parlamentares participantes, sete são de partidos que fazem oposição direta ao governo, 

mas que foram os responsáveis pela ampliação do ensino privado no país, e doze são da base 

aliada do governo, desta forma podemos concluir que mesmo tendo divergências pontuais, a 

grande maioria tendia à aceitação do projeto. Apenas as entidades que representam as 

instituições federais tenderam a não aceitação do projeto, em coerência com a prioridade que 

mantêm da manutenção e ampliação das instituições públicas de ensino.  
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Capítulo 5 – As propostas 

 

Nas quatro audiências públicas estudadas foram levantadas várias propostas de 

alteração do projeto inicial do PROUNI, com o objetivo de melhorar o projeto e criar 

alternativas para que fosse aceito pelo maior número de grupos de interesses, dentre eles 

temos, os deputados, as entidades da sociedade civil organizada e o Governo.  

Uma das propostas de consenso foi a necessidade de se criar alternativa para garantir a 

permanência do aluno na faculdade, muitos deram o nome de ―assistência estudantil‖. 

Também vários atores falaram da importância de se oferecer bolsas parciais para os alunos 

com renda de até três salários mínimos per capita, sendo de 60% a 30%, pois este também é 

um público que não tem condições de custear uma faculdade particular. A proposta de se 

incluir concessão de bolsas para alunos de escola particular que lá estavam na condição de 

bolsista foi bem recebida pelos participantes. Já no que diz respeito à concessão de bolsas 

para professores da rede pública de ensino, foi sugerido que se restringisse para os cursos de 

licenciatura, técnico educacional e Pedagogia.   

A inclusão do aluno apenas pelo critério do ENEM foi muito questionada, pois afeta a 

autonomia da instituição. Para sanar esse problema, foi proposto que a instituição também 

pudesse fazer a sua seleção, ou seja, para o ingresso na faculdade o interessado precisaria 

fazer o ENEM e passar pela avaliação da instituição, sendo aprovado em ambas, teria o direito 

à vaga e à bolsa.  Também foi proposto que se criasse uma comissão para fazer a verificação 

da documentação que comprova o estado socioeconômico do interessado, uma vez que o 

ENEM se utiliza apenas de uma declaração, sem comprovação real.  

Houve, igualmente, propostas que não foram bem vistas pela maioria dos participantes 

das audiências, como, por exemplo, a sugestão de se incluir no projeto a obrigação de 

prestação de serviço por parte do bolsista para a instituição ou sociedade, como uma forma de 

pagamento pela bolsa recebida. E também uma maior oferta de vagas para os cursos de 

formação rápida, como os tecnólogos e de formação específica.  

No que diz respeito à proporcionalidade da isenção com relação à concessão de bolsas, 

foi proposto que as instituições não lucrativas oferecessem apenas 5% de bolsa, uma vez que 

elas têm uma isenção de 3,65%. Já as instituições lucrativas deveriam oferecer 10% de bolsas 

correspondendo a 7% de isenção. As filantrópicas, por sua vez, deveriam conceder 20% de 

bolsa, tendo em vista que gozariam de 14% de isenção de tributo.  Tal proposta modificava o 
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exposto no projeto de lei que era de 10% para os dois primeiros tipos de instituições de ensino 

e 20% para o último.  

Também foi sugerido que fosse considerado, ao se fazer o cálculo do número de 

bolsas, o percentual de evasão escolar e de inadimplência. Ressaltou-se, ainda, a importância 

da manutenção da assistência social prestada pelas instituições filantrópicas, ou seja, que não 

se restrinja esse investimento apenas à concessão de bolsas, praticando essa e outras ações. 

Sobre a avaliação do MEC direcionada para as instituições que irão participar do 

programa, a proposta foi de que fosse ampliada para seis anos, que é o período para se 

concluir a avaliação das três áreas: humanas, exatas e saúde, e também dar tempo para que a 

instituição consiga sanar os problemas e ser reavaliada. Caso fosse necessário, ela ainda 

poderia se utilizar do recurso que é de mais dois anos, totalizando assim um período de oito 

anos. 

Foi levantada a importância de não se ter sanção para as instituições que não 

quisessem aderir ao programa e que a implantação do projeto fosse feita de forma gradativa e 

num período de cinco anos.  Outra proposta foi de que em todo o texto do projeto fosse 

utilizada a palavra ―negro‖ para se referir ao aspecto étnico-racial referente aos 

afrobrasileiros, uma vez que esta palavra atende à luta e atuação do movimento negro. 

É importante ressaltar que muitos parlamentares e algumas entidades falaram da 

necessidade de se priorizar as instituições públicas de ensino e de pensar a reforma 

educacional como um todo. Para eles pensar apenas o PROUNI seria fragmentar a reforma 

universitária. 

No quadro abaixo podemos observar as propostas relacionadas aos grupos de atores: 

 

Propostas Atores que fizeram a proposta e /ou apoiaram 

Projeto de Lei Ordinária / 

Constitucional / a favor 

Dalmo de Abreu Dallari 

Projeto de Lei Ordinária / 

Inconstitucional / contra 

Ives Granda Martins 

Assistência estudantil. Ministério da Educação – MEC, Conselho Nacional de 

Educação – CNE, Deputado Átila Lira, Deputado 

Corauci Sobrinho, Deputado Colombo (relator), 

Deputada Neyde Aparecida, União Nacional dos 

Estudantes – UNE, Conselho de Reitores das 



44 

 

 

Universidades Brasileiras – CRUB, Associação 

Nacional das Universidades Privadas – ANUP,  

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior – ANDIFES 

Bolsas parciais. Conselho Nacional de Educação – CNE, Deputado 

Osvaldo Biolchi, Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior -

ABMES, Associação Nacional de Faculdades e 

Institutos Superiores – ANAFI, Associação Brasileira 

das Universidades Comunitárias – ABRUC, Conselho 

Nacional das Entidades Particulares de Ensino – 

CONEPE 

Bolsas para alunos bolsistas de 

escola particular.  

Sindicato das Entidades Mantenedoras de 

Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São 

Paulo – SEMESP, Associação Brasileira das 

Universidades Comunitárias – ABRUC 

Restrição das bolsas para 

professores, sendo apenas para 

cursos na área de licenciatura, 

Pedagogia e técnico educacional. 

Associação Nacional de Faculdades e Institutos 

Superiores – ANAFI 

Além da seleção pelo ENEM que 

a instituição também possa fazer 

o seu processo de seleção. 

Ministério da Educação – MEC, Deputado Átila Lira, 

Deputado Colombo (relator), Deputado Lobbe Neto, 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – 

CRUB, Sindicato das Entidades Mantenedoras de 

Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São 

Paulo – SEMESP, Associação Brasileira das 

Universidades Comunitárias – ABRUC, Associação 

Nacional das Universidades Privadas – ANUP 

Criação de uma comissão para  

verificar a documentação 

referente a situação 

socioeconômica. 

Associação Nacional de Faculdades e Institutos 

Superiores – ANAFI 



45 

 

 

Prestação de serviço por parte do 

bolsista como contrapartida. 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Instituições 

de Ensino Superior - ABMES, Conselho Nacional das 

Entidades Particulares de Ensino – CONEPE 

Maior oferta de vagas para os 

cursos de rápida formação como 

os tecnólogos e de formação 

especifica. 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Instituições 

de Ensino Superior - ABMES, Associação Nacional 

dos Centros Universitários – ANACEU 

Manutenção dos direitos 

adquiridos da instituição 

Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – 

ABRUC 

Manutenção da personalidade 

jurídica da instituição 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Instituições 

de Ensino Superior - ABMES, Associação Nacional 

dos Centros Universitários – ANACEU 

Alteração na proporcionalidade da 

isenção com relação a concessão 

de bolsas das instituições 

filantrópicas, não lucrativas e 

lucrativas 

Deputado Átila Lira, Deputado Osvaldo Biolchi, 

Deputado Simão Sessim , Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras – CRUB, Associação 

Nacional de Faculdades e Institutos Superiores – 

ANAFI, Conselho Nacional das Entidades Particulares 

de Ensino – CONEPE 

Inclusão na base de cálculo do 

percentual de evasão escolar e de 

inadimplência 

Conselho Nacional de Educação – CNE, Associação 

Brasileira de Mantenedoras de Instituições de Ensino 

Superior - ABMES, Associação Brasileira das 

Universidades Comunitárias – ABRUC 

Manutenção da assistência social 

prestada pelas instituições 

filantrópicas 

Ministério da Educação – MEC, Deputado Corauci 

Sobrinho, Deputado Simão Sessim, Conselho de 

Reitores das Universidades Brasileiras - CRUB 

Avaliação do MEC nas 

instituições, que seja pré-

estabelecido no projeto e com 

tempo suficiente para a análise 

das três áreas do conhecimento e 

também com tempo para as 

instituições resolverem os 

Ministério da Educação – MEC, Deputado Simão 

Sessim , Associação Nacional de Faculdades e Institutos 

Superiores – ANAFI, Associação Nacional das 

Universidades Privadas – ANUP 
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problemas detectados. 

Fiscalização, sendo ela feita pelo 

MEC e ou controle social, com 

maior transparência. 

Receita Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS, Deputada Iara Bernardi, Deputada Neyde 

Aparecida, Deputado Sérgio Miranda, Prof. Roberto 

Leher (UFRJ/Ex-Presidente da ANDES), União 

Nacional dos Estudantes – UNE e Associação Brasileira 

de Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior - 

ABMES, 

A não punição, por parte do 

MEC, das instituições que não 

quisessem aderir ao programa 

Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – 

ABRUC, Conselho Nacional das Entidades Particulares 

de Ensino – CONEPE e Associação Nacional das 

Universidades Privadas – ANUP 

Implantação do projeto de forma 

gradativa 

Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – 

ABRUC, Deputado Átila Lira e Deputado Colombo 

(relator) 

FIES – manutenção do 

atendimento e relação de 

exclusividade do FIES com o 

PROUNI 

Conselho Nacional de Educação – CNE, Deputado Átila 

Lira, Deputado Clóvis Fecury, Deputado Osvaldo 

Biolchi, Sindicato Nacional de Docentes do Ensino 

Superior – ANDES e o Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras – CRUB 

Utilização da palavra ―negro‖ em 

todo o texto do projeto. 

Associação Nacional das Universidades Privadas – 

ANUP 
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Capítulo 6 – Os resultados 

 

 O projeto inicial previa apenas a concessão de bolsas integrais para alunos que 

cursaram o ensino médio completo em escola pública e que tenha renda per capita de um 

salário mínimo, e também para professores da rede pública de educação básica. Durante as 

audiências públicas foi abordado pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, Associação 

Brasileira de Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior - ABMES, Associação 

Nacional de Faculdades e Institutos Superiores – ANAFI, Associação Brasileira das 

Universidades Comunitárias – ABRUC, Conselho Nacional das Entidades Particulares de 

Ensino – CONEPE e também o Deputado Osvaldo Biolchi, a necessidade de inclusão de 

bolsas parciais. Essa proposta teve as seguintes ponderações: quem recebe até três salários 

mínimos per capita não tem como custear uma faculdade particular, por isso é importante 

incluir as pessoas com essa renda no projeto. Com isso, o projeto se tornaria mais justo e 

permitiria que um aluno escolhesse um curso mais caro, como, por exemplo, Medicina. Na 

Lei do PROUNI, a proposta foi acatada, mas não de 30% e 60%, como sugerido pela ANAFI 

ou 20%, 30% e 40%, pelo CONEPE. Acataram-se as porcentagens de 50% e 25%, ou seja, o 

programa oferece bolsa integral e parcial, como descrito no art. 1º da lei nº 11.096, de 13 de 

janeiro de 2005.  

Foi solicitada pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de 

Ensino Superior no Estado de São Paulo – SEMESP, Associação Brasileira das Universidades 

Comunitárias – ABRUC a inclusão na lista dos beneficiados, bolsistas de escola particular, o 

que foi acatado no projeto final, como se observa no art. 2º, parágrafo I. Também em se 

tratando dos beneficiários do programa, a restrição dos cursos de licenciatura, Pedagogia e 

técnico educacional a serem custeados pelo programa para os professores da rede pública foi 

proposto pela Associação Nacional de Faculdades e Institutos Superiores – ANAFI. A 

proposta foi aceita pela Lei do PROUNI e está descrita no art. 2º parágrafo III, modificando-

se apenas o curso de técnico educacional para normal superior. 

Em relação ao número de bolsas concedidas pela instituição que aderisse ao programa, 

o projeto inicial dizia que seria na ―proporção de, no mínimo, uma para cada nove alunos 

regularmente matriculados‖ (art. 5º do PL 3582/2004). Nas audiências públicas foi levantado 

a importância de se considerar o índice de inadimplência e a evasão escolar para essa 
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proporção. A ponderação feita pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, pela Associação 

Brasileira de Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior - ABMES e pela Associação 

Brasileira das Universidades Comunitárias – ABRUC foi mantida para as instituições que 

aderissem em 2005, conforme descrito no art. 5, § 5, parágrafo I, da Lei 11.096/2005.  

A relação entre a concessão de bolsa e o percentual de isenção de impostos referente a 

cada sistema jurídico das instituições que são filantrópicas, lucrativas e não lucrativas
2
 foi 

questionada pelos Deputados Átila Lira, Osvaldo Biolchi, Simão Sessim e receberam 

propostas do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB, da Associação 

Nacional de Faculdades e Institutos Superiores – ANAFI e do Conselho Nacional das 

Entidades Particulares de Ensino – CONEPE. No PL 3582/2004, o art. 9 § 2º estabelecia que 

―A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o disposto neste 

artigo‖, ou seja, não estava descrito no PL a isenção de cada personalidade jurídica. Na 

audiência pública do dia 17 de junho de 2004, foi colocado pela ANAFI que a proposta inicial 

do Governo era de 20%, 10% e 10% e a sua contraproposta era de que se adotasse 20% de 

bolsa para as filantrópicas, 5% nas não lucrativas e 10% de bolsa nas lucrativas. Já o 

CONEPE propunha que a porcentagem de bolsa se iniciasse com 5%, estando assim de 

acordo com o proposto pela ANAFI e o CRUB pede que se readequasse a questão do 

percentual, para garantir que as instituições tenham um tratamento mais igual e também para 

as que atendiam a comunidade pudessem continuar realizando a sua assistência. Na lei nº 

11.096/2005, as entidades com fins lucrativos e sem fins lucrativos estão regulamentadas pelo 

art. 5 e são tratadas da mesma forma, e a soma das bolsas integrais e parciais devem dar 8,5% 

da receita anual, sendo no mínimo uma bolsa integral para cada 22 alunos pagantes, temos 

nos art. 10 e art. 11, a regulamentação de como será o percentual de bolsas concedidos pelas 

entidades beneficentes de assistência social (filantrópicas) que de forma geral deve se dar no 

percentual de 20% em gratuidade da receita anual, sem obrigatoriamente no mínimo 1 bolsista 

integral, para cada 9 alunos pagantes, e os demais podem ser bolsistas parciais de 50% e 25%. 

                                                 
2
 As entidades filantrópicas, por serem filantrópicas só pagam Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social - Confins e Programa de Integração Social - PIS e a partir da aprovação do PROUNI, para manter esta 

condição, irão comprovar a ―assistência‖ concedendo obrigatoriamente 10% em bolsas integrais e os outros 10% 

pode ser em bolsas integrais, parciais e ou assistência social na área da saúde, totalizando 20%. Já as entidades 

sem fins lucrativos, além das isenções já existente, aderindo ao Programa deixariam de pagar a Confins e o PIS, 

continuando a recolher apenas a cota patronal sobre a folha de salários, para isto precisariam conceder 5% da 

vagas em bolsas integrais e 5% em bolsas parciais, sendo que esta deve atender ao dobro de alunos. E as 

entidades com fins lucrativos, aderindo ao programa terão a isenção de Imposto de Renda - IR, Contribuição 

Social sobre o lucro líquido – CSLL, PIS e Confins, continuarão a pagar apenas a cota patronal sobre a folha de 

pagamento, tendo que conceder as mesmas porcentagem de bolsas das entidades sem fins lucrativos. (Andrés, 

2008) 
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Podemos então observar que o percentual das entidades com e sem fins lucrativos ficou um 

pouco menor do proposto originalmente pelo Ministério, mas com a diferenciação pleiteada 

pela ANAFI. Já no que diz respeito às filantrópicas, manteve-se o mesmo percentual, mas 

com a possibilidade de incluir no programa as bolsas já concedidas pelas instituições para os 

seus funcionários e dependentes, em decorrência de convenção coletiva ou acordo trabalhista, 

que tenham renda per capita de até três salários mínimos, e dentro da porcentagem 

estabelecida pelo Programa (100%, 50% e 25%).  

O projeto inicial, no art. 3º, diz que a seleção do aluno deveria considerar os resultados 

e o perfil socioeconômico do ENEM, mas no parágrafo único desse artigo, diz que o aluno 

que ingressar pelo PROUNI ficaria dispensado do processo seletivo, o que causou muito 

debate nas audiências públicas, pois a não aplicação do processo seletivo pela instituição, fere 

a sua autonomia.  Dessa forma foi proposto que além da seleção pelo ENEM, a instituição 

também pudesse realizar o seu processo de seleção. Essa ponderação foi incluída no debate 

pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB, pelo Sindicato das 

Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo – 

SEMESP, pela Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – ABRUC e pela 

Associação Nacional das Universidades Privadas – ANUP e teve o apoio dos Deputados Átila 

Lira e Lobbe Neto nos debates. A proposta foi acatada pelo Ministério da Educação – MEC, 

conforme o art. 3º da Lei do PROUNI. Nesse mesmo artigo, foi contemplada parcialmente a 

proposta da criação de uma comissão para verificar a documentação referente à situação 

socioeconômica, feita pela Associação Nacional de Faculdades e Institutos Superiores – 

ANAFI, pois nele diz que a instituição de ensino irá conferir as informações referente a 

situação socioeconômica do aluno. 

  No que diz respeito às cotas, o projeto previa a concessão para autodeclarados negros 

e indígenas, e a proporção para essa concessão seria estabelecido pelo último censo do IBGE. 

Durante as audiências públicas, essa questão ficou registrada através das falas de vários 

parlamentares e entidades, que expressaram a sua opinião contra ou a favor. Os Deputados 

Luciano Leitoa e César Bandeira se posicionaram contra, pois defendiam que a cota deveria 

ser apenas para alunos oriundos de escola pública e ou carente. Na Lei do PROUNI, a 

proposta foi mantida como no projeto original, sendo o percentual definido no termo de 

adesão em conformidade com o mínimo igual ao levantado pelo último censo do IBGE na 

referida entidade da Federação (PL 3598/2004, art. 7, inciso II § 1º e Lei nº 11.096/2005, art. 

7, inciso II § 1º).  
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A inclusão da instituição no programa se dá através da assinatura do termo de adesão, 

compromisso firmado entre a instituição e o MEC. Com isso, a instituição terá direito a 

isenção dos seguintes impostos: imposto de renda das pessoas jurídicas, contribuição social 

sobre o lucro líquido, contribuição social para financiamento da seguridade social e 

contribuição para o programa de integração social. Durante as audiências públicas, a isenção e 

ou imunidade dos impostos descritos acima foi discutida com os juristas que trataram da 

constitucionalidade ou não do projeto. Como não houve um consenso entre os 

constitucionalistas, o Ministério terminou criando um marco regulatório para a educação 

superior privada através do PROUNI.  

Segundo o projeto inicial não poderia aderir ao programa a instituição que fosse 

reprovada no sistema de avaliação – SINAES, e as que aderissem caso não tenha desempenho 

suficiente por dois anos consecutivos ou três intercalados, no período de cinco anos, seriam 

desvinculadas do programa. Este ponto foi incluído no debate através das ponderações do 

Deputado Simão Sessim, da Associação Nacional das Universidades Privadas – ANUP e uma 

proposta foram concretizadas através da Associação Nacional de Faculdades e Institutos 

Superiores – ANAFI, que ponderou quanto a necessidade de se fazer uma avaliação visando 

sanar os problemas e não apenas punir, por isso solicitou que fosse feita a avaliação completa, 

pois o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, faz a avaliação 

através de três provas, sendo uma por ano, nas áreas de humanas, saúde e exatas, e caso ela 

não seja aprovada, que se proponha melhorias e após dois anos, conforme a lei do SINAES, 

se reavalie, para então caso haja reincidência no problema, se faça a punição. A entidade 

ressaltou que esse sistema de avaliação ainda prevê recurso, e pode ter a duração de até dois 

anos. Esta proposta não foi acatada, mas auxiliou na construção de melhorias no que diz 

respeito a avaliação das instituições que aderirem ao programa. No art. 7, § 4º do PL 

3582/2004, diz que se a instituição não for aprovada no SINAES em duas provas consecutivas 

ou três intercaladas será desvinculado do programa, já no art. 7 § 4º da Lei nº 11.096/2005, 

diz que o curso será desvinculado, não a instituição como previsto originalmente, e ainda cria 

a possibilidade para o aluno de o programa ser transferido para outro curso ou outra 

instituição.  

O projeto inicial dizia que o FIES só seria concedido para as instituições que 

aderissem ao PROUNI. Durante as audiências públicas, tal dispositivo foi questionado e 

debatido pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, pelo Sindicato Nacional de Docentes 

do Ensino Superior – ANDES, pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – 
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CRUB e pelos Deputados Átila Lira, Clóvis Fecury e Osvaldo Biolchi. O Conselho Nacional 

de Educação trouxe para o debate a seguinte ponderação: no momento que se vincula o direito 

ao FIES com a adesão ao PROUNI, faz com que a escolha da instituição de ensino não seja 

totalmente voluntária. Já o CRUB questionou sobre a existência de instituições de ensino que 

têm seus alunos vinculados ao FIES, como ficaria a situação deles. Essas ponderações 

também contribuíram para o projeto, pois, na Lei nº 11.096/2005, art. 14, diz que as 

instituições que aderirem ao PROUNI terão prioridade nos recursos distribuídos pelo FIES e 

não exclusividade como no projeto original (PL nº 3582/2004, art. 13).    

Igualmente contribuíram para a melhoria do projeto, as propostas da assistência 

estudantil que visavam custear o aluno na instituição, pois não adianta dar acesso sem que 

este aluno tenha como custear transporte, cópias, alimentação. A proposta foi levantada por 

vários participantes, como o Conselho Nacional de Educação – CNE, os Deputados Átila 

Lira, Corauci Sobrinho, Colombo (relator), Neyde Aparecida, a União Nacional dos 

Estudantes – UNE, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB, a 

Associação Nacional das Universidades Privadas – ANUP, a Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES e acatada pelo Ministério 

da Educação – MEC em declaração feita na audiência pública, mas na Lei do PROUNI o tema 

não foi abordado. A manutenção de condições para que as instituições continuem a prestar 

assistência social, foi uma ponderação do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

– CRUB e reforçado nas falas dos Deputados Corauci Sobrinho e Simão Sessim, e aprovada 

no debate pelo Ministério da Educação – MEC, mas também não foi incluída no texto da Lei 

do PROUNI.  

Sobre a solicitação de a Fiscalização ser feita pelo MEC, com o objetivo de maior 

transparência e controle social, trazida para o debate pela Receita Federal, Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS, Deputadas Iara Bernardi e Neyde Aparecida, Deputado Sérgio 

Miranda, Prof. Roberto Leher (UFRJ/Ex-Presidente da ANDES), União Nacional dos 

Estudantes – UNE, Associação Brasileira de Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior 

- ABMES foi acatada e está regulamentado pelo art. 11, §1º da Lei do PROUNI. 

A proposta referente à implantação do projeto de forma gradativa, levantada pela 

Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – ABRUC e pelos Deputados Átila 

Lira e Colombo, relator do projeto, não estava no projeto inicial, mas foi acatada, como 

podemos observar no art. 5º, § 5º, parágrafos I e II e no § 6 da Lei nº 11.096/2005.  
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Como não foi observada no texto da Lei do PROUNI a obrigatoriedade da instituição 

em aderir ao Programa, e a retirada da exclusividade do FIES para com as instituições 

vinculadas ao PROUNI, ou de trocar o seu regime jurídico, assunto este, apenas proposto e 

não imposto, compreendemos assim que as ponderações sobre a manutenção dos direitos 

adquiridos da instituição feita pela Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – 

ABRUC e a manutenção da personalidade jurídica da instituição levantada pela Associação 

Brasileira de Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior - ABMES e pela Associação 

Nacional dos Centros Universitários – ANACEU, e também a não punição por parte do MEC 

às instituições que não quisessem aderir ao programa trazido pela Associação Brasileira das 

Universidades Comunitárias – ABRUC, pelo Conselho Nacional das Entidades Particulares 

de Ensino – CONEPE e pela Associação Nacional das Universidades Privadas – ANUP, 

foram respeitadas.  

Uma ponderação trazida para o debate pela Associação Nacional das Universidades 

Privadas – ANUP e acatada pelo relator de imediato foi a utilização da palavra ―negro‖ em 

todo o texto do projeto, e não mais preto, só que este termo não foi alterado, pois no art. 7 § 

1º, o texto está exatamente como no projeto inicial.  

Já as propostas referentes à prestação de serviço por parte do bolsista como 

contrapartida levantada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Instituições de Ensino 

Superior - ABMES e pelo Conselho Nacional das Entidades Particulares de Ensino – 

CONEPE e de maior oferta de vagas para os cursos de rápida formação como os tecnólogos e 

de formação especifica, trazida também pela Associação Brasileira de Mantenedoras de 

Instituições de Ensino Superior - ABMES e pela Associação Nacional dos Centros 

Universitários – ANACEU, não foram incluídas na Lei do PROUNI. 
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Considerações finais 

 

No que diz respeito à atuação dos atores envolvidos nas audiências públicas, podemos 

concluir que o grupo dos especialistas apresentou posições divergentes, mas contribuiu para o 

debate ao apontar o que poderia ser entendido como inconstitucional. Já os atores da 

sociedade civil organizada, que dividimos em dois grupos: o das entidades de 

classes/nacionais, na qual fazem parte a UNE, o CRUB e o ANDES, neste grupo apenas esta 

última se posicionou totalmente contra o projeto; e o grupo das organizações de classe, que 

representam seguimentos da sociedade educacional, como a ABMES, o SEMESP, a 

ANACEU,  a ANAFI, a ABRUC, o CONEPE, a ANUP e a ANDIFES, dentre as oitos 

entidades deste grupo apenas a ANDIFES se posicionou contra o projeto, o que é 

compreensível uma vez que ela representa as instituições federais de ensino.        

Desta forma, podemos dizer que no caso do Programa Universidade para Todos - 

PROUNI a audiência pública foi um mecanismo de participação efetiva, na qual a sociedade 

organizada, o Governo e os parlamentares puderam apresentar as suas ponderações sobre o 

tema proposto e determinar melhorias no projeto apresentado, e construindo um consenso 

sobre o tema. 

Já no que diz respeito à atuação dos atores públicos nas audiências públicas, podemos 

dizer que por parte dos vinte e cinco deputados participantes nas quatro audiências públicas, 

sete eram contra o projeto, pediam a ampliação do atendimento através das universidades 

públicas e a discussão da reforma universitária como um todo, e outros quatro deputados não 

se posicionaram contra ou a favor, mas pediram que fosse retirada a urgência constitucional 

do projeto para que o Congresso Nacional pudesse debater melhor o assunto.  

Inicialmente, o Governo pareceu acatar a solicitação e retirou a urgência do projeto. 

Mas essa ação, na realidade, fez parte da tática do Governo que tinha como objetivo a 

implementação do projeto em caráter de urgência. Dessa forma, foi acelerado ainda mais o 

trâmite da proposta, pois na sequência da retirada da urgência, o projeto foi apresentado ao 

Congresso Nacional como medida provisória, que tem força de lei, e o seu trâmite dentro do 

Congresso Nacional é de 45 dias para a aprovação do projeto.  

Essa nova proposta contou com algumas das contribuições apresentadas nas 

audiências públicas, como comprova esse trabalho, ou seja, proporcionou-se o debate através 
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delas, com a participação dos envolvido e assim pode-se melhorar o projeto e construir uma 

maioria dentro do Congresso Nacional visando a sua aprovação e também uma melhor 

aceitação e implantação por parte dos demais entes envolvidos.  
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ANEXO A 

 

Tramitação do PL 3582/2004 e MP 213/2004 

 

Tramitação do PL 3582/2004 

18/5/2004  Apresentado o PL 3582/04, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa 

Universidade para Todos – PROUNI. Foi encaminhado com pedido de urgência constitucional  

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Às Comissões de Educação e Cultura; Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e 

Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)  
 

19/5/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Prazo de 45 dias para apreciação na Câmara dos Deputados (Art. 64 §2 da CF): 18/05/2004 a 

02/07/2004. DCD 20/05/04 Pag 23063 Col 01.  
 

19/5/2004  Comissão de Finanças e Tributação  (CFT)  
Recebimento pela CFT.  

 

19/5/2004  Comissão de Finanças e Tributação  (CFT)  
Designado Relator, Dep. Paulo Rubem Santiago (PT-PE)  

 

19/5/2004  COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  
Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 20/05/2004.  

 

19/5/2004  Comissão de Educação e Cultura  (CEC)  
Recebimento pela CEC.  

 

20/5/2004  Comissão de Educação e Cultura  (CEC)  
Designado Relator, Dep. Colombo (PT-PR)  

 

21/5/2004  Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  
Designado Relator, Dep. Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP)  

 

26/5/2004  Audiência Pública da Comissão de Educação sobre o Programa Universidade Para Todos. 

Requerimento de autoria do Deputado CARLOS ABICALIL 

CONVIDADOS: ELMARA LUCIA DE OLIVEIRA BONINI CORAUCI, Presidenta 

Interina do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – 

PAULO JORGE SARKIS, Representante da Presidenta da 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior – JOSÉ DOMINGUES DE GODÓI, Representante do Presidente 

do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

ROBERTO LEHER, Professor da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – GUSTAVO LEMOS PETTA, Presidente da União Nacional dos 

Estudantes – UNE. 
 

27/5/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Decisão da Presidência, revendo, de ofício, o despacho aposto a este Projeto, para incluir como 

competentes quanto ao seu mérito as CFT e CSSF, a teor do disposto no artigo 32, inciso X, 

alíneas "J" e "I", e inciso XVII, alínea "o", do RI. Em consequência, presente a hipótese do 

artigo 34, inciso II, do RICD, resolve constituir Comissão Especial para este Projeto. Às 

Comissões de Seguridade Social e Família; de Educação e Cultura; de Finanças e Tributação; e 

de Constituição e Justiça e de Cidadania. (Novo Despacho).  
 

http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=20/5/2004&txpagina=22837&altura=700&largura=800
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27/5/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Ato da Presidência : Cria Comissão Especial, nos termos do inciso II e § 1º do art. 34 do 

Regimento Interno.  
 

31/5/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Deferido Requerimento nº 1857/04, do Dep Leonardo Mattos, revendo o despacho aposto a este 

Projeto, para incluir a CDHU, que deverá manifestar-se antes da CEC. Às Comissões de 

Direitos Humanos e Minorias; Seguridade Social e Família; Educação e Cultura; Finanças e 

Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Novo Despacho) 

DCD 01 06 04 PÁG 25391 COL 01.  
 

3/6/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Ato da Presidência : Constitui Comissão Especial, nos termos do inciso II e § 1º do art. 34 do 

Regimento Interno.  
 

7/6/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Prejudicado o Ofício nº 355/04, da CDHM, tendo em vista o deferimento do Requerimento nº 

1857/04, que solicita a inclusão desta Comissão no despacho inicial.  
 

08/6/2004  Instalada a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3582, de 

2004, que "dispõe sobre a instituição do Programa Universidade para Todos – PROUNI, e 

dá outras providências".  (PL358204)  
Apresentação do Requerimento, REQ 22/2004 PL358204, pelo Dep. Celso Russomanno 

 

16/6/2004  Audiência Pública da Comissão Especial para discutir a constitucionalidade do Programa 

Universidade para Todos. 

CONVIDADOS: IVES GANDRA MARTINS – Jurista e DALMO DE ABREU DALLARI - 

Jurista.  
 

17/6/2004  Audiência Pública da Comissão Especial para discutir o Programa Universidade para Todos. 

CONVIDADO: ARTHUR ROQUETTE DE MACEDO - Membro do Conselho Nacional de 

Educação do Ministério da Educação; GABRIEL RODRIGUES - Presidente da Associação 

Brasileira de Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior - ABMES e do Sindicato das 

Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo – 

SEMESP; EDUARDO STORÓPOLI - Presidente da Associação Nacional dos Centros 

Universitários - ANACEU e da Associação Nacional de Faculdades e Institutos Superiores – 

ANAFI; FÁBIO ROMEU DE CARVALHO - Representante da Associação Nacional de 

Faculdades e Institutos Superiores – ANAFI; RODRIGO LAMEGO - Secretário Executivo da 

Associação Brasileira das Universidades Comunitárias – ABRUC; ANTÔNIO CARBONARI 

NETO - Diretor de Legislação e Normas do Conselho Nacional das Entidades Particulares de 

Ensino – CONEPE; HERMES FERREIRA FIGUEIREDO - Presidente em Exercício do 

Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de 

São Paulo – SEMESP; JOSÉ WALTER PEREIRA DOS SANTOS - Diretor Executivo da 

Associação Nacional das Universidades Privadas - ANUP 
 

22/6/2004  Audiência Pública da Comissão de Educação e da Comissão Especial Programa Universidade 

para Todos, sobre o Programa Universidade Para Todos. Requerimento de autoria dos 

Deputados CARLOS ABICALIL e GASTÃO VIEIRA 
CONVIDADOS: FERNANDO HADDAD, Representante do Ministro da Educação; 

CARLOS ALBERTO BARRETO, Representante do Secretário da Receita Federal; e JOÃO 

DONADON, Representante do Procurador-Geral do Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS. 
 

1/7/2004  COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  
Publicação das emendas apresentadas em Plenário (292). Pendente de parecer da Comissão 

Especial (PL 3582-A/04).  
 

5/7/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único.  

 

http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=1/6/2004&txpagina=25391&altura=700&largura=800
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5/7/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 183/04, item 01 da 

pauta, com prazo encerrado. DCD 06 07 04 PÁG 30938 COL 02.  
 

6/7/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extrtaordinária - 10:00)  

 

6/7/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 183/04, item 01 da 

pauta, com prazo encerrado. DCD 07 07 04 PÁG 31316 COL 01.  
 

6/7/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Publique-se o Aviso nº 761/04, da Presidência da República, encaminhando a MSC 379/04, 

solicitando o cancelamento da urgência constitucional pedida a este Projeto.  
 

12/8/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Apresentação do Requerimento de Urgência nº 2.068/04 pelos Senhores Líderes ao Projeto de 

Lei nº 3.582/04.  
 

12/8/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Apresentação da Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD), REQ 2068/2004, pelo Líderes 

 

25/8/2004  Inicia-se a discussão do Parecer do Relator 
 

14/9/2004 Reunião da Comissão Especial onde o Presidente informa da publicação da MP e suspende os 

trabalhos. 
 

15/9/2004  Encaminhado mensagem da Presidência da República solicitando a retirada do PL em virtude 

da edição da MP. 
 

21/9/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Deferida a MSC 600/04, da Presidência da República, solicitando a retirada deste Projeto. DCD 

24 09 04 Pág 41017 Col 01.  
 

 

Tramitação MP 213/2004 

 

13/9/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Apresentação da Medida Provisória pelo Poder Executivo(íntegra)  

13/9/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Prazo para Emendas: 14/09/2004 a 19/09/2004. Comissão Mista: 13/09/2004 a 26/09/2004. 

Câmara dos Deputados: 27/09/2004 a 10/10/2004. Senado Federal: 11/10/2004 a 24/10/2004. 

Retorno à Câmara dos Deputados (se houver): 25/10/2004 a 27/10/2004. Sobrestar Pauta: a partir 

de 28/10/2004. Congresso Nacional: 13/09/2004 a 11/11/2004. Prorrogação pelo Congresso 

Nacional: 12/11/2004 a 4/03/2005.  

14/09/2004 Designada pelo Presidente do Congresso Nacional, comissão mista para emitir parecer sobre os 

critérios de relevância e urgência da matéria. 

Foram apresentadas 193 emenda a MP. 

27/9/2004  Esgotado o prazo regimental para a apreciação da matéria pela comissão mista, que não foi 

instalada por falta de quorum 

27/9/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Retificada no D.O.U de 27 de setembro de 2004  

29/9/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=24/9/2004&txpagina=41017&altura=700&largura=800
http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=248684
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Publique-se. Submeta-se ao Plenário.(íntegra)  

1/10/2004  COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  
Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD 01 10 04 PÁG 42271 COL 01.(íntegra)  

18/10/2004  Publicado no DOU o Decreto nº 5.245/2004, de 15/10/2004, que ―regulamenta a Medida 

Provisória 213 de 10 de setembro de 2004, que institui o Programa Universidade para Todos – 

PROUNI, regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior e dá 

outras providências.‖ 

19/10/2004  COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  
Republicada em virtude de incorreções no avulso anterior (*).  

28/10/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Encerramento automático do Prazo de Medida Provisória - Art. 62 §6 CF.  

8/11/2004  COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  
Republicada em virtude de incorreções no avulso anterior (**).  

9/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único.  

9/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 196/04, item 01 da pauta, 

com prazo encerrado. DCD 10 11 04 PÁG 48190 COL 01. (íntegra)  

10/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 10:00)  

10/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face do cancelamento da Ordem do Dia por falta de quorum. DCD 11 11 

04 PÁG 48356 COL 01. (íntegra)  

10/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Ordinária - 14:00)  

10/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 196/04, item 01 da pauta, 

com prazo encerrado. DCD 11 11 04 PÁG 48436 COL 01. (íntegra)  

11/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único.  

11/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 196/04, item 01 da pauta, 

com prazo encerrado. DCD 12 11 04 PÁG 48641 COL 02. (íntegra)  

16/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face do cancelamento da Ordem do Dia por falta de "quorum". DCD 17 

11 04 PÁG 49180 COL 01. (íntegra)  

17/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 09:00)  

17/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 197/04, item 01 da pauta, 

com prazo encerrado. DCD 18 11 04 PÁG 49452 COL 01. (íntegra)  

17/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Ordinária - 14:00)  

http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=242766
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=1/10/2004&txpagina=42271&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=10/11/2004&txpagina=48190&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=11/11/2004&txpagina=48356&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=11/11/2004&txpagina=48436&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=12/11/2004&txpagina=48641&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=17/11/2004&txpagina=49180&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=18/11/2004&txpagina=49452&altura=700&largura=800
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17/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 198/04, item 02 da pauta, 

com prazo encerrado. DCD 18 11 04 PÁG 49542 COL 02. (íntegra)  

17/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 19:01)  

17/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 198/04, item 01 da pauta, 

com prazo encerrado. DCD 18 11 04 PÁG 49577 COL 02. (íntegra)  

18/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único.  

18/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 198/04, item 01 da pauta, 

com prazo encerrado. DCD 19 11 04 PÁG 49857 COL 02. (íntegra)  

23/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Ordinária - 14:00)  

23/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 198/04, item 01 da pauta, 

com prazo encerrado. DCD 24 11 04 PÁG 50467 COL 02. (íntegra)  

23/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 17:27)  

23/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 200/04, item 03 da pauta, 

com prazo encerrado. DCD 24 11 04 PÁG 50587 COL 01. (íntegra)  

24/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 9:00)  

24/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 200/04, item 01 da pauta, 

com prazo encerrado. DCD 25 11 04 PÁG 50846 COL 01. (íntegra)  

24/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 13:16)  

24/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face do encerramento da sessão. DCD 25 11 04 PÁG 50854 COL 02. 

(íntegra)  

24/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 18:36)  

24/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 205/04, item 05 da pauta, 

com prazo encerrado. DCD 25 11 04 PÁG 51088 COL 01. (íntegra)  

25/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único.  

25/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 206/04, item 02 da pauta, 

com prazo encerrado. DCD 26 11 04 PÁG 51408 COL 01. (íntegra)  

http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=18/11/2004&txpagina=49542&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=18/11/2004&txpagina=49577&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=19/11/2004&txpagina=49857&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=24/11/2004&txpagina=50467&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=24/11/2004&txpagina=50587&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=25/11/2004&txpagina=50846&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=25/11/2004&txpagina=50854&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=25/11/2004&txpagina=51088&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=26/11/2004&txpagina=51408&altura=700&largura=800
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30/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Ordinária - 14:00)  

30/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 206/04, item 01 da pauta, 

com prazo encerrado. DCD 01 12 04 PÁG 51876 COL 01. (íntegra)  

30/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 20:15)  

30/11/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face da não conclusão da apreciação da MPV 207/04, item 2 da pauta, 

com prazo encerrado. DCD 01 12 04 PÁG 51966 COL 02. (íntegra)  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 13:09)  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Matéria não apreciada em face do encerramento da sessão. DCD 02 12 04 PÁG 52346 COL 01. 

(íntegra)  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único. (Sessão Extraordinária - 18:04)  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Retirado pelo Vice-Líder do PFL, Dep.Rodrigo Maia, o Requerimento de sua Bancada que solicita 

a retirada de pauta desta MPV.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Designado Relator, Dep. Colombo (PT-PR), para proferir o parecer pela Comissão Mista do 

Congresso Nacional a esta MPV e às 193 Emendas apresentadas.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Colombo (PT-PR), pela Comissão Mista do 

Congresso Nacional, que conclui pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância 

e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e 

orçamentária; e, no mérito, pela aprovação desta MPV e, integral ou parcial, das Emendas de nºs 3, 

8, 11, 13 a 17, 24, 26, 28, 33, 46 a 51, 60, 65 a 69, 75 a 80, 84, 86 a 92, 99, 117 a 121, 128, 131 a 

137, 139, 145 a 149, 168 e 185 , na forma do Projeto de Lei de Conversão apresentado, e pela 

rejeição das demais Emendas.(íntegra)  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discutiram a Matéria: Dep. Luciana Genro (S.PART.-RS), Dep. Eduardo Valverde (PT-RO), Dep. 

Paulo Rubem Santiago (PT-PE), Dep. Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), Dep. Ivan Valente (PT-SP) 

e Dep. Paulo Pimenta (PT-RS).  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação do Requerimento de Srs. Líderes que solicita o encerramento da discussão e do 

encaminhamento da votação.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Encaminharam a Votação: Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) e Dep. Murilo Zauith (PFL-MS).  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovado o Requerimento.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Encerrada a discussão.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  

http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=1/12/2004&txpagina=51876&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=1/12/2004&txpagina=51966&altura=700&largura=800
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=2/12/2004&txpagina=52346&altura=700&largura=800
http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=255464
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Parecer reformulado em Plenário pelo Relator, Dep. Colombo (PT-PR), pela Comissão Mista do 

Congresso Nacional, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão oferecido, com 

alterações.(íntegra)  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação preliminar em turno único.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Encaminharam a Votação: Dep. Babá (S.PART.-PA) e Dep. Henrique Fontana (PT-RS).  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer do Relator, na parte em que manifesta opinião 

favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua 

adequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da Resolução nº 01, de 2002-CN.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação, quanto ao mérito, em turno único.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão nº 59, de 2004, com as alterações feitas pelo Relator no 

art. 7º, inciso II, e nos atigos 11, 12 e 23; contra os votos declarados em Plenário, ressalvados os 

Destaques.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Em conseqüência fica prejudicada, na Câmara dos Deputados, a apreciação desta Medida 

Provisória e das Emendas a ela apresentadas.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovada a Emenda nº 56, objeto do Requerimento de DVS da Bancada do PFL.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovada a Emenda nº 50, objeto do Requerimento de DVS da Bancada do PFL.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação da Emenda nº 103, objeto do Requerimento de DVS da Bancada do PC do B.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Encaminhou a Votação a Dep. Alice Portugal (PCdoB-BA).  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovada a Emenda nº 103.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Retirado pela Liderança do PTB o Requerimento da Bancada que solicita DVS para a expressão 

"que adotarem as regras de seleção de estudantes bolsistas a que se refere o art. 11 e", constante do 

art. 13 do PLV 59/04.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação da Redação Final.  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovada a Redação Final oferecida pelo Relator, Dep. Colombo (PT-PR).  

1/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. (MPV 213-A/04) (PLV 59/04) DCD 02 

12 04 PÁG 52491 COL 01. (íntegra)  

6/12/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Remessa ao Senado Federal, através do Of PS-GSE/1712/04.  

http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=255578
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=2/12/2004&txpagina=52491&altura=700&largura=800
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09/12/2004  Debate na Comissão de Educação e Cultura, acerca do Programa Universidade para Todos e sobre 

o sistema de quotas em instituições de ensino superior público 

CONVIDADO: Exmo. Sr. TARSO GENRO - Ministro de Estado da Educação.  

22/12/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Publique-se. Submeta-se ao Plenário. (íntegra)  

22/12/2004  COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  
Encaminhamento à publicação da MPV 213-B (Emendas do Senado Federal). Publicação Inicial 

no DCD de 23/12/2004.  

22/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Discussão em turno único das Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei de Conversão nº 59, 

de 2004.  

22/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Colombo (PT-PR), pela Comissão Mista do 

Congresso Nacional, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e, 

no mérito, pela aprovação das Emendas do Senado Federal de nºs 1 a 11.(íntegra)  

22/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Encerrada a discussão.  

22/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação em turno único.  

22/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovadas as Emendas do Senado Federal de nºs 1 a 11, com parecer favorável, ressalvado o 

Destaque.  

22/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação da Emenda nº 10 do Senado Federal, objeto do Requerimento de DVS da Bancada do 

PDT.  

22/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Encaminhou a Votação o Dep. Severiano Alves (PDT-BA).  

22/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Rejeitada a Emenda do Senado Federal nº 10.  

22/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Votação da Redação Final.  

22/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
Aprovada a Redação Final oferecida pelo Relator, Dep. Colombo (PT-PR).(íntegra)  

22/12/2004  PLENÁRIO  (PLEN)  
A Matéria vai à Sanção. (MPV 213-C/04) (PLV 59/04) DCD 23 12 04 PÁG 56916 COL 01.  

24/12/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Remessa à Sanção, através do Mensagem nº 48/04..  

13/1/2005  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Transformado na Lei 11096/05. DOFC 14 01 05 PAG 07 COL 01. Vetado parcialmente (MSC 

14/05-PE) Razões do veto: DOFC 14 01 05 PÁG 13 COL 02.  

14/1/2005 Publicado no DOU a Lei 11.096, que ―Institui o Programa Universidade para Todos – PROUNI, 

regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior; altera a lei nº 

10.891, de 09 de julho de 2004, e dá outras providências.‖ 

http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=260259
http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=260512
http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=292409
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5/7/2005  CONGRESSO NACIONAL  (CN)  
Leitura e publicação da Mensagem 06/05-CN. DCN 05.07.05, pág. 3974, col. 01.  

5/7/2005  CONGRESSO NACIONAL  (CN)  
Designação da seguinte Comissão Mista para elaboração do relatório: SENADORES: Rodolpho 

Tourinho, Sibá Machado, Alberto Silva e Valmir Amaral. DEPUTADOS: Colombo, Michel 

Temer, Murilo Zauith e Severiano Alves. Prazo para apresentação do relatório: 25.07.05 (20 dias, 

de acordo com o artigo 105 do Regimento Comum). Prazo para tramitação do veto no Congresso 

Nacional: 04.08.05 (30 dias, de acordo com o artigo 66, parágrafo quarto da Constituição Federal). 

DCN 05.07.05, pág. 4232, col. 01.  

15/5/2009  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  
Ofício n° 164/2009-CN comunica o resultado da apuração dos vetos presidenciais constantes da 

cédula única de votação utilizada na sessão conjunta realizada no dia 06/05/09. MANTIDO O 

VETO PARCIAL Nº 4/05 APOSTO A ESTA MEDIDA PROVISÓRIA (Ata publicada no DCN 

de 07/05/09).  
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ANEXO B 

Audiências Públicas da Comissão de Educação e Cultura/Comissão de 

Educação, Cultura e Desporto – 2003/2004 
 

COMISSÃO DATA DEPOENTE/CONVIDADO SUMÁRIO 

Comissão de 

Educação e Cultura 

 

09/12/04 TARSO GENRO - Ministro de Estado da 

Educação. 

Debate acerca do Programa 

Universidade para Todos e sobre 

o sistema de quotas em 

instituições de ensino superior 

público. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

01/12/04 RONALDO DUQUE - Jornalista e diretor do 

filme Araguaya - Conspiração do Silêncio. 

ROMUALDO PESSOA CAMPOS FILHO - 

Pesquisador e autor do livro Guerrilha do 

Araguaia: a Esquerda em Armas. DAGOBERTO 

COSTA - Psicólogo e ex-guerrilheiro. RONALD 

FREITAS - Dirigente nacional do PCdoB. DIVA 

SANTANA - Vice-Presidenta do Grupo Tortura 

Nunca Mais. JOÃO LUIZ DUBOC PINAUD - 

Ex-Presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, da 

Bahia, e representante dos familiares dos mortos 

e desaparecidos do Araguaia.  

Debate sobre aspectos da história 

recente do País, com enfoque na 

Guerrilha do Araguaia. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

25/11/04 AMARO HENRIQUE PESSOA LINS - Reitor 

da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 

EMANUEL DIAS DE OLIVEIRA E SILVA - 

Reitor da Universidade de Pernambuco - UPE. 

VALMAR CORRÊA DE ANDRADE - Reitor 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco - 

UFRPE. 

Debate sobre a criação da 

Universidade Federal do 

Agreste, no Estado de 

Pernambuco, matéria objeto do 

Projeto de Lei nº 159/03. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

23/11/04 ANTÔNIO CARLOS GRASSI - Presidente da 

Fundação Nacional de Artes - FUNARTE. 

ANTÔNIO GILBERTO PORTO FERREIRA - 

Diretor do Centro de Artes Cênicas da Fundação 

Nacional de Artes - FUNARTE.  

Debate sobre as políticas e a 

atuação da Fundação Nacional 

de Artes - FUNARTE. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

17/11/04 AGNELO QUEIROZ - Ministro do Esporte.  

 

Debate sobre ações do Ministério 

do Esporte vinculadas ao esporte 

educacional. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

11/11/04 CÉLIO TURINO - Secretário de Projetos e 

Programas Culturais do Ministério da Cultura 

GALENO AMORIM - Coordenador do 

Discussão dos programas Cultura 

Viva e Fome de Livro, do 

Ministério da Cultura. 
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Programa Fome de Livro, do Ministério da 

Cultura LIA SCHOLZE - Coordenadora do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP EDSON 

DOMINGOS FAGUNDES - Representante do 

ANDES Sindicato Nacional RICARDO ORIÁ - 

Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados  

Comissão de 

Educação e Cultura 

10/11/04 JOSÉ TAVARES DOS SANTOS - Procurador 

Jurídico da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES. OSCAR 

ACSELRAD - Diretor do Departamento de 

Projetos Especiais de Modernização e 

Qualificação do Ensino Superior do Ministério 

da Educação. DANTE AUGUSTO COUTO 

BARONE - Presidente da Comissão Executiva 

Nacional do Programa de Educação Tutorial - 

CENAPET. HUGO VALADARES SIQUEIRA - 

Representante estudantil da CENAPET.  

Discussão sobre o Programa de 

Educação Tutorial - PET. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

26/10/04 MOACYR DA LUZ SILVA - Compositor. 

JARDS ANET DA SILVA - Compositor e 

cantor. CRISTINA GOMES SARAIVA - 

Compositora. ANA MARIA TERRA BORBA 

CAYMMI - Compositora. ALEXANDRE HEES 

DE NEGREIROS - Compositor.  

Discussão acerca de projetos de 

lei sobre direitos autorais. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

19/10/04 RICARDO MANUEL DOS SANTOS 

HENRIQUES - Secretário de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade do 

Ministério da Educação RAQUEL TRAJBER - 

Coordenadora da Conferência Nacional do Meio 

Ambiente MARCOS SORRENTINO - Diretor 

de Educação Ambiental do Ministério do Meio 

Ambiente IRINEU TAMAIO - Técnico do 

Programa Nacional de Educação Ambiental do 

Ministério da Educação  

Debate sobre o Programa 

Nacional de Educação Ambiental 

- PRONEA. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

06/10/04 Gilberto Gil - Ministro da Cultura  

 

Debate sobre a necessidade de 

alocação de mais recursos do 

Orçamento da União para o 

Ministério da Cultura. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

12/08/04 CLÁUDIA PEREIRA DUTRA - Secretária de 

Educação Especial do Ministério da Educação. 

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - 

Presidente da Federação das APAEs do Estado 

da Bahia. JOSUÉ JOSÉ TOBIAS - Assessor 

A situação das Associações de 

Pais e Amigos dos Excepcionais 

- APAEs em relação ao 

Programa de Contemplação ao 

Atendimento Educacional 
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Jurídico da Federação Nacional das APAEs. 

ELCIRA LOURDES MACHADO BERNARDI 

- Presidente da Federação das APAEs do Estado 

do Rio Grande do Sul. NADIR INÊS CHALEM 

GABE - Coordenadora de Captação de Recursos 

da Federação das APAEs do Estado do Rio 

Grande do Sul.  

Especializado às Pessoas 

Portadoras de Deficiência - 

PAED. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

15/06/04 DAVID RAIMUNDO DOS SANTOS - Diretor-

Executivo da Educação e Cidadania de Afro-

Descendentes e Carentes - EDUCAFRO. 

MARCELO BRITO DA SILVA - Presidente da 

União Brasileira de Estudantes Secundaristas - 

UBES. HÉDIO SILVA JÚNIOR - Professor da 

Universidade de São Paulo - USP. MARIA 

JOSÉ DE JESUS ALVES CORDEIRO - Pró-

Reitora de Ensino da Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul - UEMS. FLÁVIO JORGE 

RODRIGUES DA SILVA - Representante da 

Coordenação Nacional de Entidades Negras - 

CONEN. 

Discussão sobre a adoção de 

cotas raciais e étnicas nas 

universidades públicas. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

03/06/04 JOSÉ DO NASCIMENTO JÚNIOR - Diretor de 

Museus do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - IPHAN. TELMA LASMAR 

- Presidenta do Conselho Federal de Museologia.  

A Política de Museus e o 

Sistema Brasileiro de Museus. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

02/06/04 FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES - 

Secretário de Educação Fundamental do 

Ministério da Educação. JOÃO MONLEVADE - 

Consultor do Senado Federal. 

Debate sobre políticas 

implementadas pela Secretaria de 

Educação Fundamental do 

Ministério da Educação. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

27/05/04 FERNANDO GALEMBECK - Representante da 

Academia Brasileira de Ciências - ABC. ILDEU 

DE CASTRO - Diretor do Departamento de 

Popularização e Difusão de Ciência e Tecnologia 

do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

MOZART NEVES RAMOS - Representante do 

Conselho Nacional de Secretários de Estado de 

Educação - CONSED. OSMAR NINA GARCIA 

NETO - Representante da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, 

de Palmas, Estado do Tocantins. KETI 

TENENBLAT - Representante da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC. 

JORGE WERTHEIN - Representante da 

Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO. 

Debate sobre o tema O Ensino de 

Ciências no Brasil. 
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NÉLIO BIZZO - Membro do Conselho 

Consultivo do Instituto Sangari. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

19/05/04 PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA 

ROCHA - Subsecretário de Planejamento e 

Orçamento do Ministério da Educação. 

Debate sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO para 2005. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

13/05/04 MATILDE RIBEIRO - Secretária Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 

Presidência da República. NELSON 

MACULAN FILHO - Secretário de Educação 

Superior do Ministério da Educação. SÔNIA 

MALHEIROS MIGUEL - Diretora da 

Subsecretaria de Articulação Institucional da 

Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, da Presidência da República. 

TIMOTHY MARTIN MULHOLLAND - Vice-

Reitor da Universidade de Brasília - UnB. 

Debate a respeito do sistema de 

cotas em instituições de ensino 

superior público. 

Comissão de 

Educação e Cultura 

04/05/04 FERNANDO HADDAD - Secretário-Executivo 

do Ministério da Educação. 

Debate sobre o Programa 

Universidade para Todos. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

11/02/04 TARSO GENRO - Ministro de Estado da 

Educação.  

 

Esclarecimentos sobre a política 

governamental para a Pasta da 

Educação. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

04/12/03 JOSÉ CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA - 

Coordenador de Projetos do Instituto Herbert 

Levy. JOAQUIM DE ARRUDA FALCÃO 

NETO - Diretor da Escola de Direito da 

Fundação Getúlio Vargas. JOÃO LUIZ SILVA 

FERREIRA - Secretário-Executivo do Ministério 

da Cultura. 

Debate sobre financiamento da 

cultura. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

03/12/03 MARIA JOSÉ FERES - Secretária de Ensino 

Fundamental do Ministério da Educação; ROSE 

PAVAN - Coordenadora de Políticas de Ensino 

Médio do Ministério da Educação. 

Debate sobre o tema Recursos 

para a Educação no Plano 

Plurianual. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

26/11/03 PAULO JORGE SARKIS - Reitor da 

Universidade Federal de Santa Maria. QUENES 

GONZAGA - Integrante do Grupo de Trabalho 

Interministerial. Assessora da Subsecretaria de 

Ações Afirmativas da Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 

Presidência da República. Representante da 

Ministra Matilde Ribeiro. AMÁBILE PACIOS - 

Vice-Presidenta do Sindicato dos 

Estabelecimentos Particulares de Ensino do 

Distrito Federal - SENEPE/DF. MARIA JOSÉ 

Discussão sobre o sistema de 

cotas raciais para afro-

descendentes. 
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ROCHA LIMA- Assessora Especial e 

representante do Ministério da Educação. DAVI 

RAIMUNDO DOS SANTOS - Frei e fundador 

da Educação e Cidadania de Afrobrasileiros e 

Carentes - EDUCAFRO. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

05/11/03 LÉA MARIA SUSSEKIND VIVEIROS DE 

CASTRO - Diretora de Formação Profissional 

do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial - SENAC. ÁLVARO DE MELO 

SALMITO - Diretor da Divisão de Programas 

Sociais do Serviço Social do Comércio - SESC. 

Debate sobre as ações do SESC e 

do SENAC nas áreas de 

educação e cultura. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

30/10/03 ANDERSON ALEGRO - Diretor-Executivo da 

Aliança do Yoga. JORGE STEINHILBER - 

Presidente do Conselho Federal de Educação 

Física. MARIA DAS GRAÇAS DE AGUIAR 

VILLAS-BÔAS - Representante dos Praticantes 

de Pilates. LEONARDO ROSCOE BESSA - 

Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Distrito Federal. ROSANA ORTEGA - 

Presidenta do Sindicato Nacional dos 

Profissionais de Yôga. TAUNAY VALLE - 

Presidente da Confederação Brasileira de Yoga. 

JOSÉ HERMÓGENES - Professor de ioga. 

ROSÂNGELA MARIA BASSOLI - Presidenta 

do Sindyoga de Campinas, São Paulo. RUI 

BASTOS FREIRE FILHO - Membro do 

Colegiado de Yoga no Brasil. CARLOS 

CARDOSO - Presidente da Federação de Yôga 

do Estado da Bahia. JORIS MARENGO - 

Presidente da Federação de Yôga de Santa 

Catarina. RICARDO MALLET - Presidente da 

Federação de Yôga do Estado do Rio Grande do 

Sul. SANDRA MARIA CURY - Presidenta da 

Associação de Yoga do Paraná. ROBERTA 

COSTA - Membro da Executiva Nacional de 

Estudantes de Educação Física. 

Debate sobre a fiscalização dos 

profissionais de ioga e pilates 

pelos Conselhos de Educação 

Física, objeto do Projeto de Lei 

nº 7.370, de 2002, de autoria do 

Deputado Luiz Antonio Fleury. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

29/10/03 WRANA MARIA PANIZZI - Presidenta da 

Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior - 

ANDIFES. CARLOS ROBERTO ANTUNES 

DOS SANTOS - Secretário de Ensino Superior 

do Ministério da Educação - SESU. FABIANA 

DE SOUZA COSTA - Vice-Presidenta da União 

Nacional dos Estudantes - UNE. DILVO 

Debate sobre a proposta da 

Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior - 

ANDIFES para expansão e 

modernização do sistema público 

federal de ensino superior. 
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RISTOFF - Representante do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP. JOSÉ DOMINGUES GODÓI - 

Vice-Presidente do Sindicato Nacional dos 

Docentes das Instituições de Ensino Superior - 

ANDES. ANTÔNIO LUIZ DE ANDRADE - 

Professor da Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho - UNESP. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

22/10/03 CRISTIANO DE PAIVA - Representante da 

Secretaria de Ensino Superior do Ministério da 

Educação. ANTÕNIO LUÍS DE ANDRADE - 

Representante do Sindicato Nacional dos 

Docentes das Instituições de Ensino Superior - 

ANDES. JOSÉ WALTER DA FONSECA - 

Presidente da Associação Brasileira de Reitores 

das Universidades Estaduais e Municipais - 

ABRUEM. 

A situação as universidades 

estaduais e autarquias municipais 

de ensino superior. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

21/10/03 ANTÔNIO IBAÑEZ RUIZ - Secretário de 

Educação Média e Tecnológica do Ministério da 

Educação. ALDO SILVA ARANTES - Diretor-

Executivo do Programa de Expansão da 

Educação Profissional - PROEP. 

Debate sobre o Programa de 

Expansão da Educação 

Profissional - PROEP. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

15/10/03 Sr. GEORGE ALBERTO AGUIAR SOARES 

Sr. PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA 

ROCHA 

SR. JANGMAR BARRETO DE ALMEIDA 

SRA. JUÇARA DUTRA VIEIRA 

Discussão sobre o orçamento da 

Educação e da Cultura para 

2004. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

01/10/03 PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS 

SANTOS - Coordenador-Geral da Federação de 

Sindicatos de Trabalhadores das Universidade 

Brasileiras - FASUBRA MANOEL JOSÉ 

PORTO JÚNIOR - Coordenador-Geral do 

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da 

Educação Básica e Profissional - SINASEFE 

LUIZ OSÓRIO DOS SANTOS - Assessor da 

Federação de Sindicatos de Trabalhadores das 

Universidades Brasileiras - FASUBRA 

GUSTAVO BALBUÍNO - Secretário-Executivo 

da Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior - 

ANDIFES CRISTIANO ZENAIDE PAIVA - 

Assessor da Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação - SESU  

Debate sobre o plano de cargos e 

salários dos servidores técnico-

administrativos das instituições 

federais de ensino. 
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Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

23/09/03 MESTRE NENÉU - Representante do 

Movimento Capoeirista da Bahia. PAULO 

ZORELO - Representante da Associação 

Brasileira de Kickboxing. JOSÉ PAULO DOS 

SANTOS - Diretor do Centro-Oeste da 

Associação Brasileira dos Professores de 

Capoeira. ONÇA TIGRE - Mestre de capoeira. 

OSVALDO DE SOUZA - Mestre de capoeira. 

CARLA RIBEIRO - Tetracampeã mundial de 

caratê e campeã mundial de kickboxing. 

MESTRE TESTA - Mestre de capoeira. LÚCIO 

ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS - Presidente 

do Conselho Regional de Educação Física. 

ANTONIO EZEQUIEL DE ARAÚJO NETO - 

Procurador de Justiça do Distrito Federal e 

professor. RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO 

NETTO - Conselheiro Honorário do Conselho 

Federal de Educação Física e de Conselhos 

Regionais de Educação Física. 

Debate acerca do Projeto de Lei 

nº 7.379/2003, que trata da 

fiscalização, pelos Conselhos de 

Educação Física, dos 

profissionais de dança, artes 

marciais e ioga, seus instrutores, 

professores e academias. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

17/09/03 MESTRE NENÉU - Representante do 

Movimento Capoeirista da Bahia. PAULO 

ZORELO - Representante da Associação 

Brasileira de Kickboxing. JOSÉ PAULO DOS 

SANTOS - Diretor do Centro-Oeste da 

Associação Brasileira dos Professores de 

Capoeira. ONÇA TIGRE - Mestre de capoeira. 

OSVALDO DE SOUZA - Mestre de capoeira. 

CARLA RIBEIRO - Tetracampeã mundial de 

caratê e campeã mundial de kickboxing. 

MESTRE TESTA - Mestre de capoeira. LÚCIO 

ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS - Presidente 

do Conselho Regional de Educação Física. 

ANTONIO EZEQUIEL DE ARAÚJO NETO - 

Procurador de Justiça do Distrito Federal e 

professor. RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO 

NETTO - Conselheiro Honorário do Conselho 

Federal de Educação Física e de Conselhos 

Regionais de Educação Física. 

Debate acerca do Projeto de Lei 

nº 7.379/2003, que trata da 

fiscalização, pelos Conselhos de 

Educação Física, dos 

profissionais de dança, artes 

marciais e ioga, seus instrutores, 

professores e academias. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

20/08/03 WALDIMIR PIRRÓ E LONGO - Presidente do 

Comitê Gestor da UniRede e Diretor do 

Observatório Nacional. JOÃO CARLOS 

TEATINI DE SOUZA CLÍMACO - Secretário 

de Educação a Distância do Ministério da 

Educação.  

A educação a distância como 

forma de democratização do 

ensino. 
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Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

19/08/03 ORLANDO DE SALLES SENNA - Secretário 

do Audiovisual do Ministério da Cultura. 

GUSTAVO DAHL - Diretor-Presidente da 

Agência Nacional do Cinema. ASSUNÇÃO 

HERNANDES - Presidenta do Congresso 

Brasileiro de Cinema. 

Debate sobre a Política Nacional 

do Cinema e do Audiovisual. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

14/08/03 CLÁUDIA PEREIRA DUTRA - Secretária da 

Secretaria de Ensino Especial do Ministério da 

Educação MARISTELA DE MELO NEVES - 

Secretária de Educação do Distrito Federal 

Debate sobre o Programa de 

Educação Especial do Ministério 

da Educação. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

26/06/03 LAÍS HELENA PINHEIRO LIMA E SILVA - 

Representante do Conselho Federal de Educação 

Física. MARIA PIA FINOCCHIO - Presidenta 

do Sindicato dos Profissionais de Dança do 

Estado de São Paulo. JORGE STEINHILBER - 

Presidente do Conselho Federal de Educação 

Física. DULCE AQUINO - Membro do Fórum 

Nacional de Dança e Diretora da Escola de 

Dança da Universidade Federal da Bahia - 

UFBA. 

Debate sobre a fiscalização dos 

profissionais de dança pelo 

Conselho Federal de Educação 

Física. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

25/06/03 MARIA PAULA GONÇALVES - Secretária 

Nacional de Esporte de Alto Rendimento. LARS 

GRAEL - Presidente da Comissão Nacional de 

Atletas e Secretário da Juventude, Esporte e 

Lazer do Estado de São Paulo. ROSEMARI 

MACHADO VILELA - Secretária Municipal de 

Esporte de Volta Redonda, Rio de Janeiro. ANA 

MOSER - Membro da Comissão Nacional de 

Atletas. JOSÉ MÁRIO TRANQUILINI - Atleta 

de judô. CARLA RIBEIRO - Atleta de 

kickboxing e caratê. NELSON PRUDÊNCIO - 

Atleta de salto triplo. ROBERTO DINAMITE - 

Deputado Estadual pelo PMDB do Rio de 

Janeiro. BERNARD RAJZMAN - Membro da 

Comissão Nacional de Atletas. 

Debate sobre as atividades, as 

proposições, os interesses e as 

dificuldades da Comissão 

Nacional de Atletas e do 

desporto nacional. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

24/06/03 ANTONIO IBAÑEZ RUIZ - Secretário de 

Educação Média e Tecnológica do Ministério da 

Educação. ANTÔNIO PRADO - Presidente da 

Federação Nacional dos Sociólogos. IGO 

BRUNO DE FREITAS PEREIRA - Presidente 

da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 

- UBES. 

Discussão sobre a inclusão das 

disciplinas Sociologia e Filosofia 

no currículo do ensino médio das 

escolas brasileiras. 

Comissão de 11/06/03 HERMES RICARDO MATIAS DE PAULA - Debate sobre o Fundo Nacional 
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Educação, Cultura 

e Desporto 

Presidente do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE. JOSÉ 

HUMBERTO MATIAS DE PAULA - Diretor de 

Ações de Assistência Educacional, do FNDE. 

ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS 

RIBEIRO COIMBRA - Diretor de Programas e 

Projetos Educacionais, do FNDE. 

de Educação. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

10/06/03 José Carlos Almeida da Silva - Presidente do 

Conselho Nacional de Educação Éfrem de 

Aguiar Maranhão - Presidente da Câmara de 

Ensino Superior Mário Portugal Pederneiras - 

Diretor do Departamento de Supervisão do 

Ensino Superior 

Debate sobre autorização e 

credenciamento de faculdades, 

centros universitários e 

universidades pelo Conselho 

Nacional de Educação. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

29/05/03 DEPOENTE/CONVIDADO - 

QUALIFICAÇÃO 

WRANA PANIZZI - Presidenta da Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 

de Ensino Superior - ANDIFES. FELIPE MAIA 

- Presidente da União Nacional dos Estudantes - 

UNE. VALDEMAR CARNEIRO LEÃO - Chefe 

do Departamento Econômico do Ministério das 

Relações Exteriores. 

Debate sobre a inclusão da 

educação nas novas negociações 

do Acordo Geral sobre Comércio 

de Serviços (GATS), promovido 

pela Organização Mundial do 

Comércio (OMC). 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

21/05/03 JOSÉ DE ASSIS ARAGÃO - Vice-Presidente da 

Região Sudeste da Associação Nacional dos 

Árbitros de Futebol. EDSON RESENDE DE 

OLIVEIRA - Ex-árbitro de futebol, representante 

da Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol 

de Brasília. 

Debate sobre a regulamentação 

da atividade dos árbitros de 

futebol. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

14/05/03 GILBERTO GIL - Ministro de Estado da Cultura Projeto, metas e políticas 

preconizados pelo Ministério da 

Cultura para os próximos 4 anos. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

13/05/03 RICARDO PAES DE BARROS - Pesquisador 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — 

IPEA. 

Importância da educação para o 

desenvolvimento social e 

econômico do País. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

08/05/03 PAULO EDUARDO CABRAL FURTADO - 

Secretário-Executivo do Conselho Curador do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS. JORGE GREGORY - Chefe de Gabinete 

da Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação. ANTÔNIO LEONEL 

DA SILVA CUNHA - Coordenador-Geral do 

Programa de Financiamento Estudantil - FIES. 

Debate sobre proposta de 

utilização de saldo do FGTS para 

pagamento de mensalidade 

escolar. 

Comissão de 06/05/03 ARTHUR CHIORO - Diretor do Departamento Debate sobre o tema "A crise por 
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Educação, Cultura 

e Desporto 

de Atenção Especializada da Secretaria de 

Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde; 

AMÂNCIO PAULINO DE CARVALHO - 

Presidente da Associação Brasileira de Hospitais 

Universitários e de Ensino - ABRAHUE; 

ARQUIMEDES DIÓGENES CILONI - Reitor 

da Universidade Federal de Uberlândia e 

Coordenador do Grupo de Trabalho dos 

Hospitais Universitários da Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior - ANDIFES ; JOSÉ LUIZ DA 

SILVA VALENTE - Diretor do Departamento 

de Desenvolvimento do Ensino Superior, do 

Ministério da Educação; RICARDO BURG 

CECCIM - Diretor do Departamento de Gestão 

de Educação na Saúde, do Ministério da Saúde. 

que passam os hospitais 

universitários sob a ótica da 

educação". 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

24/04/03 CARLOS ANTÕNIO MENDES RIBEIRO 

LESSA - Consultor de Orçamento da Câmara 

dos Deputados. FRANCISCO GIL CASTELO 

BRANCO - Secretário-Executivo do Ministério 

do Esporte. 

Explicação instrumental das leis 

e peças orçamentárias para as 

áreas da cultura e do desporto 

(LDO,PPA e Orçamento da 

União) 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

10/04/03 EUGÊNIO GREGGGIANIN - Diretor da 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização 

Financeira JOSÉ FERNANDO CONSENTINO 

TAVARES - Consultor da Câmara dos 

Deputados RAQUEL VASCONCELOS - 

Consultora da Câmara dos Deputados e 

Coordenadora do Núcleo de Educação, Cultura, 

Ciência, Tecnologia e Turismo FRANCISCO 

LÚCIO PEREIRA FILHO - Consultor da 

Câmara dos Deputados 

Exposições sobre formulação e 

execução do Orçamento Federal. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

26/03/03 AGNELO QUEIROZ - Ministro de Estado do 

Esporte. 

Votação e aprovação do parecer 

da Deputada Marinha Raupp ao 

Projeto de Lei nº 192, de 2003, 

do Deputado Maurício Rabelo. 

Debate acerca da política para o 

esporte no Governo Luiz Inácio 

Lula da Silva. 

Comissão de 

Educação, Cultura 

e Desporto 

12/03/03 CRISTOVAM BUARQUE - Ministro de Estado 

da Educação 

Debate sobre a política 

educacional do Governo Federal. 
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