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EDITORIAL
Temporada de caça aos tubarões do ensino
A acelerada expansão do ensino superior privado no Brasil, fruto da 
crescente injeção de capital estrangeiro, vem transformando muitas 
instituições em verdadeiros paraísos de lucro dominados pelos tubarões do 
ensino. Disfarçada de avanço econômico, a EC95 e seu congelamento de 
investimentos,  promete agravar ainda mais a situação – com o 
sucateamento da máquina pública, a população se vê entregue aos 
desmandos da iniciativa privada, onde quem impera são as leis do mercado 
e não a qualidade do ensino.

Dados do MEC de 2014 mostram que, dos estudantes matriculados no 
ensino superior, 75% ocupam vagas nas universidades privadas, enquanto 
apenas 25% estão matriculados em universidades públicas.

Sabemos que esse grande número de estudantes que está nas 
universidades particulares representa muitas vezes filhos de trabalhadores, 
moradores de periferia que trabalham o dia todo para a noite poder 
estudar. Estes são vítimas de um modelo excludente e precisamos apoiá-los. 

Nós acreditamos que a mercantilização da educação é uma inversão de 
valores. Ela trata as pessoas como coisas e as coisas como pessoas. 
Transforma os estudantes em números e professores em robôs prontos para 
lecionar um conteúdo engessado e pré-definido por empresas estrangeiras. 

Além disso, políticas de ação afirmativa como o FIES vem sendo  duramente 
golpeadas ameaçando retirar direitos de quem mais precisa. 

Por isso, a União Nacional dos Estudantes está cada vez mais envolvida na 
luta contra a mercantilização da educação superior, contra o avanço do 
poder econômico nesse setor, os aumentos abusivos de mensalidade, as 
negociatas milionárias de fusões, compras e vendas de universidades,  a 
retirada de direitos conquistados, a desregulamentação completa de uma 
atividade tão vital para o desenvolvimento humano e do país.

Juntos, iremos derrubar a EC95 e acabar com a falácia dos grandes 
tubarões do ensino que dizem vender educação, mas na verdade criam 
indústrias de certificações, sem comprometimento algum com os valores e a 
soberania nacional. Juntos, iremos retomar o FIES q garantir condições 
para que estudantes de baixa renda possam se formar, sem se endividar.

Educação não é mercadoria. Nem lucro para banqueiro. Educação de 
qualidade para todos e todas é o que vai transformar o futuro do Brasil. 
Vamos à luta. 

Marianna Dias
Presidenta da União Nacional dos Estudantes
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ENTENDA O QUE ACONTECEU COM O ENSINO 
PRIVADO NO BRASIL

Um breve histórico do crescimento do ensino superior privado 

As mudanças na educação superior ganharam força após a 
redemocratização, em especial depois da promulgação da constituição de 
1988, que disciplinou o princípio de autonomia universitária, criando um 
instrumento importante para as instituições privadas: a possibilidade de 
não estar sob a guarda do controle burocrático do antigo Conselho Federal 
de Educação (CFE).

Essa prerrogativa permitiu à iniciativa privada responder de forma mais 
rápida ao atendimento da demanda. Entre 1985 e 1996, o número de 
universidades privadas mais do que triplicou (de 20 para 64), evidenciando 
a percepção do setor de que instituições maiores e autônomas, com uma 
oferta mais diversificada de cursos, teriam vantagens competitivas na 
disputa da clientela em um mercado estagnado. Consistentemente, à 
medida que o número de universidades particulares crescia, o de 
estabelecimentos isolados diminuía, evidenciando processos de fusão e 
incorporação de instituições no setor.

Assim, houve um movimento que combinou a interiorização das faculdades, 
com uma capilaridade maior, com a diversificação da oferta de cursos. 

CFE
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1997, O ANO EM QUE O MUNDO DA 
MERCANTILIZAÇÃO COMEMOROU

O fator crucial para que o ensino superior se transformasse foi o artigo 1º 
do Decreto 2.306, de agosto de 1997, durante o governo de Fernando 
Henrique Cardoso. Esse artigo dispõe que as entidades mantenedoras 
podiam assumir qualquer das formas admitidas em direito, de natureza civil 
e comercial, e quando constituídas como fundações seriam regidas pelo 
Código Civil Brasileiro (art. 24). Ou seja, o artigo permitia às entidades 
mantenedoras das instituições de ensino superior alterar seus estatutos, 
escolhendo assumir natureza civil ou comercial.

Antes desse momento de transformações da legislação da área, que 
também envolveu a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), em 1996, as instituições de ensino superior (IES) só podiam existir 
desprovidas da figura do proprietário, como associações ou fundações. À 
época, surgiu a possibilidade de poderem captar recursos abrindo seu 
capital na bolsa de valores.

A partir daí as universidades passaram a ter um caráter explicitamente 
empresarial, em busca do lucro. Uma das consequências é apontada por um 
estudo feito pela Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino 
do Rio Grande do Sul: entre 1996 e 1997 as mensalidades aumentaram 67,3%, 
enquanto os salários foram reajustados em 42,3% e a inflação foi de 37,2%.



EDUCAÇÃO OU NEGÓCIO DA CHINA? 

Até 2007, quatro grupos privados tinham conseguido abrir o respectivo 
capital no mercado financeiro: Anhanguera Educacional, Kroton, Estácio 
Participações e o grupo SEB (Sistema Educacional Brasileiro).  Só o 
faturamento dos três primeiros já é significativo: o da Kroton foi de 91,5 %, 
quase dobrando a ROL – Receita Operacional Líquida em relação ao ano 
anterior; a Anhanguera, que vem apresentando bons crescimentos ano a 
ano, manteve bons níveis de evolução em 2012 em relação ao ano anterior, 
crescendo 30,4%; já a Estácio foi a que apresentou menor crescimento, mas 
mesmo assim foi de 20,4%. 

Poucos negócios apresentam tais níveis anuais de expansão econômica, 
ainda mais considerando um ano em que o crescimento da economia foi 
baixo. O problema maior é que a lucratividade é baseada na precarização 
das condições de trabalho de professores e funcionários e na ausência de 
condições para desenvolvimento de pesquisa, o que provoca graves 
prejuízos na formação dos estudantes.

Para apresentar resultados financeiros aos seus investidores os grupos 
internacionais optam por uma educação de baixo custo gerando a 
mercantilização que traz malefícios diretos a qualidade da formação 
oferecida aos alunos.

91,5%

Kroton
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DESNACIONALIZAÇÃO EM NUMEROS - 
GRAFICOS

Estimativa 
Receita Líquida¹

(em milhões R$)

R$ 18.899,30

R$ 3.184,50

R$ 2.641,60

R$ 2.111,40

R$ 1.125,40

R$ 810,40

R$ 573,20

R$ 1.076,30

R$ 800,00

R$ 379,00

R$ 540,40

R$ 412,40

R$ 5.244,70

Grupo 
Educacional

Educational Groups

Kroton

Estácio

Unip

Laureate

Ser Educacional

Uninove

Cruzeiro do 
Sul Educacional

Devry

Unicesumar

Anima

Grupo Tiradentes

Estimated Net¹
Revenue (R$mi)

Total 12 Maiores Consolidadores
Total of the 12 largest educational groups

Other HEI’s (not belonging 
to the largest educational groups)

Não Consolidadas

Ranking de 
Matrículas

Ranking 

R$ 36.075,50

R$ 54.974,70

Participação 
Receita Líquida 

no Setor

% Net Revenue 
Market Share

5,8%

4,8%

3,8%

2,0%

1,5%

1,0%

2,0%

1,5%

0,7%

1,0%

0,8%

34,4%

9,5%

65,6%

100,0%

Matrículas 
Privadas Estimadas 

(Presencial + EaD)

Estimated Enrollments 
(On-Campus + DL)

Participação 
no Mercado
Market Share

43,8%

7,2%

6,6%

4,1%

2,3%

2,2%

1,7%

1,4%

1,2%

1,1%

0,8%

0,8%

14,4%

% Enrollments 
Market Share

100,0%

56,2%

Total do Setor Privado em 2016
Total value for Private Sector in 2016

Maiores Grupos Educacionais Privados do Brasil - 2016 
Largest Private Educational Groups in Brazil - 2016

2.657.462

3.413.966

6.071.429

436.300

403.358

245.921

137.194

131.733

102.286

85.138

75.000

66.960

50.428

46.111

877.033

Ilumno
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EDUCAÇÃO EAD

O ensino via disciplinas 
ministradas pela Educação à 
Distância (EaD) surge ainda entre 
os séculos XVII e XVIII em países 
europeus, nos quais o meio de 
comunicação entre estudantes e 
professores era a carta. Essa forma 
de ensino-aprendizagem se 
desenvolve principalmente pela 
necessidade de disseminar 
conteúdos, sem que estudantes e 
professores estejam, 
necessariamente, presentes no 
mesmo tempo-espaço. 

Com o passar dos anos e com os 
avanços tecnológicos, a Educação 
à Distância passa a ser feita por 
meio de ferramentas virtuais 
adotadas principalmente pelas 
instituições de ensino superior 
privadas.

Em maio do ano passado o MEC 
regulamentou a Educação a 
Distância (EaD) em todo território 
nacional, a partir do Decreto Nº 
9.057/2017 com aprovação 
justificada principalmente pela 
necessidade de aumento da 
porcentagem de jovens 
matriculados em instituições de 
ensino superior
Sabemos que muitos estudantes só 
conseguem estar na universidade 
por conta do sistema EaD, assim, a 
UNE vem se comprometer e 
assumir a tarefa de fiscalizar o bom 
andamento desse método de 
ensino. Assim teremos a garantia 
da qualidade de um ensino 
comprometido e socialmente 
referenciado.
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Para que o processo da mercantilização pare de afetar o ensino superior 
privado, as entidades estudantis contam com o apoio de todos os 
estudantes. O cenário reforça a urgência da luta contra a 
desnacionalização da educação brasileira e pela qualidade do ensino. A 
UNE encabeça também uma campanha chamada “+Qualidade – 
Mensalidade”.

A questão da mensalidade, obviamente, não é uma questão menor. São 
cobradas taxas abusivas em muitas universidades e a regra, que deveria ser 
a exceção, é de aumentos sem o menor diálogo com a comunidade 
acadêmica e sem justificativa plausível. 

A legislação relaciona o aumento das mensalidades ao investimento ou 
aumento efetivo das despesas. As mantenedoras, na maioria dos casos, não 
são transparentes ao apresentar suas planilhas, e argumentam que o 
aumento dos salários dos professores e das despesas são justificativas para 
os preços abusivos.

As instituições particulares apresentam os reajustes de mensalidades com 
base em uma estimativa de custos e investimentos. Nada garante que esses 
serão realizados. O próprio cálculo de investimentos é bastante 
questionável, por duas razões: as universidades têm o seu patrimônio 
acrescido às custas dos estudantes e o valor das mensalidades para o ano 
seguinte fica inalterado mesmo sem a realização de novos investimentos. 

CAMPANHA + QUALIDADE - MENSALIDADE

Evolution of Monthly Fees¹ in Brazilian Private Higher Education² - 2004 to 2017

Evolução do Valor¹ das Mensalidades na Educação Privada Brasileira² - 2004 a 2017 

¹ Valores corrigidos pelo IPCA.
² O valor de cada ano se refere à mediana das mensalidades de todos os cursos 
de graduação presencial de todas as IES do Brasil.
Fonte: Estudos de Mercado Hoper Educação.

¹Values updated by IPCA (annual in�ation index).
²The value of each year refers to the median of monthly fees of on-campus undergraduate degree courses of every HEI 
in the country.
Source: Hoper Education.
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OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA

Finalizamos o ano de 2017 com sérios ataques ao ensino superior privado. O 
desmonte do Fies, a diminuição de bolsas do ProUni, e sobretudo com a 
reforma trabalhista que gerou um grande impacto nas universidades e na 
sociedade como um todo. Pudemos vivenciar nos últimos meses de 2017 
demissões em massa nas universidades privadas. Após uma semana em 
vigor, a nova lei trabalhista permitiu a demissão de mais de 1.200 professores 
da faculdade Estácio de Sá. A ação estimulou outras universidades 
particulares como a FMU que demitiu 220 docentes, a Universidade Católica 
de Brasília com a demissão de 40 docentes,  a Universidade Metodista de 
São Paulo com a demissão de 60 docentes,   e a Anhembi Morumbi com a  
demissão de 150 docentes. Tais abusos mobilizaram milhares de estudantes 
de todo Brasil em defesa dos professores e da qualidade do ensino. 

No dia 11 de novembro de 2017 
entrou em vigor a nova legislação 
que traz mudanças na 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). As alterações mexem em 
pontos como férias, jornada, 
remuneração e plano de carreira, 
além de implantar e regulamentar 
novas modalidades de trabalho, 
como o home Office (trabalho 
remoto) e o trabalho intermitente 
(por período trabalhado). Isso 
gerou um grande impacto no 
ensino superior privado.

Muitas demissões de professores 
tiveram a ver com o custo. O 
professor contratado com carteira 
assinada tem todos os direitos, 
como o 13º salário, férias, 
recolhimento de FGTS, aviso prévio, 
horas extras. Na contratação da 
mão de obra terceirizada, a 
empresa contrata o serviço e 
pronto. Não há encargos, não há 
impostos. E se não há recolhimento, 

economicamente, faz a diferença no 
bolso do empresário.

O que eles precisavam era dessa 
escancarada brecha na lei para 
retirar direitos e obter grandes 
lucros. Isso tem impacto direto na 
qualidade do ensino, que se torna 
precário a partir do momento em 
que só demite pessoas, aumenta 
mensalidade, mas não é feito 
nenhuma manutenção no sistema 
educacional ou expansão de cursos 
e investimentos em Ciência e 
Tecnologia ou acesso a 
intercâmbio.

Sabemos que isso é explorar uma 
mão de obra qualificada e pagar o 
mínimo, ao mesmo passo que os 
aumentos de mensalidades e 
cobranças de taxas abusivas 
continuam, colocando em risco a 
permanência dos estudantes na 
universidade.

ENTENDA A REFORMA TRABALHISTA
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A DEFESA DO FIES, COMO DEFESA DO DIREITO 
DO POVO ESTUDAR

A educação superior no Brasil nos últimos quinze anos passou por um 
processo de ampliação e qualificação a partir de políticas educacionais. 
Essas políticas, apesar de algumas contradições, possibilitaram o ingresso 
e a permanência, principalmente da juventude da classe trabalhadora, na 
universidade, espaço que historicamente lhes foi negado. 

Dentre estas políticas, encontra-se o Fundo de Financiamento Estudantil 
(FIES), que possibilitava ao estudante financiar as mensalidades de uma 
instituição privada, com juros fixos e com direito a tempo de carência de 
dezoito meses para começar a pagar o valor financiado.  Em 7 de dezembro 
de 2017 foi sancionada a Lei que prevê mudanças no perfil e no caráter do 
financiamento estudantil do FIES. O texto, intitulado de ''Novo FIES'', antes 
de ser sancionado, mesmo com resistência no Congresso, passou pela 
Câmara e pelo Senado e mudou significativamente pontos importantes 
deste programa. O antigo FIES era responsável por dar condições de 
financiamento público em cima das mensalidades em instituições de ensino 
superior privadas, possibilitando o acesso do povo brasileiro à educação 
superior, o novo, nem tanto.

FIES
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ENTENDA O NOVO FIES E SUAS PRINCIPAIS 
NOVAS REGRAS

Uma das mudanças importantes e muito pouco falada é o fim da carência 
de dezoito meses para começar a pagar as prestações do financiamento. 
Até o segundo semestre de 2017, quem já tivesse concluído o curso tinha 
direito a um tempo-carência de, no máximo, um ano e meio para começar a 
pagar sua graduação, tempo para o ex-estudante conseguir um emprego 
antes de dar início ao pagamento. Porém, sabemos da realidade trazida 
principalmente com a Reforma Trabalhista e que os dados do desemprego 
entre jovens é o que mais cresce neste momento. Assim, o fim da carência vai 
gerar, dentro de cinco anos, milhares de jovens desempregados e endivida-
dos, presos aos juros dos bancos. 

O FIM DA CARÊNCIA
DE 18 MESES

Outra questão que chama a atenção é a criação das “novas modalidades”, 
que permitem contratos com bancos privados e empréstimos financiados 
não mais pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (autar-
quia do Ministério da Educação), mas sim pelo mercado e pelos juros. Pelo 
texto do Novo FIES, agora existem três modalidades em que se é possível 
contratar o financiamento:

O Fies 1 será para estudantes com renda per capita familiar de até 
três salários mínimos, sem cobrança de juros.

O Fies 2 vai oferecer 150 mil vagas nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-oeste para estudantes com renda familiar per capita de até 
cinco salários mínimos, com juros de até 3% ao ano, mais correção da 
inflação, para alunos que tiverem crédito aprovado em banco.

Já o Fies 3 terá como fontes de recursos o BNDES e os fundos 
regionais de desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, também para estudantes com renda familiar per capita 
mensal de até cinco salários mínimos.

A política de privatização do Estado é observada em diversas medidas do 
golpe neoliberal que estamos vivendo no Brasil. E com o Novo FIES não é 
diferente. Eles nos impõem cada dia uma retirada de direitos historicamente 
conquistados, mas nós resistimos. 

ENDIVIDAMENTO DA JUVENTUDE
E AS NOVAS MODALIDADES

18
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PROUNI: PRINCIPAIS DÚVIDAS

O Programa Universidade para Todos (ProUni) é uma política educacional 
criada em 2004, facilitadora do acesso à educação superior para 
estudantes com baixa renda.

Anteriormente, as universidades particulares tinham incentivos fiscais do 
governo, sem apresentar nenhuma contrapartida obrigatória. Porém, o 
Programa, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), iniciou a 
concessão de  bolsas em universidades particulares, em troca de isenção 
fiscal das instituições privadas. Além disso, é o MEC quem faz a seleção dos 
estudantes bolsistas, restringindo o acesso a estudantes baixa renda e que 
concluíram o ensino médio em escolas públicas. 

Preparamos a seguir, respostas às principais dúvidas em relação ao 
Programa Universidade para Todos (ProUni). 

1. Quem responde pelo ProUni em minha
universidade? 
Toda instituição de ensino que participa do programa possui uma 
Coordenação do ProUni. Onde os bolsistas do programa devem se dirigir 
para tratar dos procedimentos de rotina com relação a sua bolsa, obter 
informações e solucionar dúvidas importantes para o seu dia a dia 
acadêmico. 

2. Preciso renovar minha bolsa todo semestre? 
Sim, lembre-se de que isso é necessário mesmo naqueles cursos cujas 
disciplinas duram um ano, ou que possuem uma outra estrutura de aulas 
(bimestrais, trimestrais). Todos os bolsistas devem comparecer à 
Coordenação do ProUni, a cada semestre, para assinar o Termo de 
Atualização do Usufruto da Bolsa. Caso a bolsa do ProUni não seja 
atualizada pelo coordenador, ela ficará automaticamente suspensa, 
temporariamente, por ausência de renovação. 

3. É possível perder minha bolsa? 
Sim, por isso, preste bastante atenção às regras que você é obrigado a 
cumprir durante o programa: aproveitamento acadêmico mínimo; não 
ultrapassar o prazo máximo para a conclusão do curso; atendimento a 
todos os regulamentos internos de cada universidade. Além disso, você 
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perderá sua bolsa automaticamente caso se matricule em alguma outra 
universidade pública e gratuita ou caso conclua algum outro curso 
superior em qualquer universidade. 

4. Qual o aproveitamento acadêmico mínimo para 
manter minha bolsa? 
Para permanecer participando do ProUni, o estudante precisa ser 
aprovado, com notas e frequência, em, pelo menos, 75% do total das 
disciplinas cursadas em cada semestre letivo. Por exemplo, caso você esteja 
matriculado em 4 disciplinas, precisa ser aprovado em pelo menos 3. Caso 
você esteja cursando 5 disciplinas, deverá ser aprovado em 4, e assim por 
diante. 

5. O que é a bolsa-permanência? 
Trata-se de um benefício financeiro extra concedido pelo governo federal 
àqueles prounistas que possuem bolsa integral e estudam em cursos com 
grande carga horária, que os impede de arrumar algum emprego para 
custear sua permanência, sua alimentação e seu transporte até a 
universidade. A UNE defende que os requisitos para a bolsa sejam mais 
simples, maleáveis e condizentes com a realidade de cada estudante, 
garantindo a sua permanência até o fim dos seus estudos. Podem se 
candidatar à bolsa permanência alunos de cursos presenciais com no 
mínimo 6 (seis) semestres de duração e cuja carga horária média seja igual 
ou superior a 6 (seis) horas diárias de aula, de acordo com os dados 
cadastrados pelas instituições de ensino junto ao MEC. A seleção dos 
bolsistas aptos ao recebimento da bolsa-permanência é realizada 
mensalmente, no primeiro dia de cada mês, observado o cálculo da carga 
horária e a disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério da 
Educação. Fique ligado nos prazos e em como se inscrever por meio do site 
http://prouniportal.mec.gov.br

?

14



MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA NAS 
UNIVERSIDADES PARTICULARES

A educação não deveria ser tratada como produto de consumo, mas como 
essa é a realidade da maioria dos universitários do país, nada mais justo 
que exigir direitos. O Código de Defesa do Consumidor e o conhecimento 
da legislação podem ser armas importantes para o estudante. O objetivo, 
aqui, é ajudar a luta dentro das escolas particulares, nas quais sobram 
problemas mas quase sempre falta democracia.

Embora os estudantes das universidades particulares não contem com o 
total amparo da legislação que regula a matéria das mensalidades, os seus 
direitos devem ser exigidos.

São vedadas as sanções didático-pedagógicas por inadimplência
A direção da faculdade não pode impedir o aluno de assistir às 
aulas ou fazer prova.

É permitido ao inadimplente transferir seu curso para outra 
instituição e, para tanto, a instituição não pode se negar a 
fornecer os documentos do aluno. Porém, de acordo com o 
sistema vigente, ainda que o estudante peça transferência e 
continue estudando em outra instituição de ensino, ou que 
abandone o curso, será cobrado, através de ação no Judiciário, 
pois firmou um contrato.

As instituições devem apresentar planilhas de custo
Pode-se, sem sombra de dúvida, afirmar que a planilha de custo 
é o elemento principal da problemática, pois é o instrumento 
pelo qual as mensalidades são reajustadas. Ela é uma espécie de 
promessa. A instituição de ensino promete aos estudantes que 
resolverem firmar o contrato de prestação de serviços 
educacionais. O estudante, portanto, aguarda que tais 
investimentos sejam feitos no correr do ano. Só no final do ano se 
poderá saber se os investimentos prometidos foram feitos ou 
não.

E como se faz este controle? A própria legislação vigente 
estabelece que tal controle será feito pela Secretaria de Direito 
Econômico do Ministério da Justiça. Devem ser feitas denúncias 
à Secretaria, pedindo que esta analise se os investimentos 
prometidos foram feitos.

1
2

3
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Como negociar com as instituições
Os estudantes inadimplentes sempre poderão tentar 
individualmente a negociação seja feita em bloco, pelas 
entidades organizadas ou por comissões de estudantes. 
Individualmente, o estudante “devedor” fica numa situação de 
fragilidade, com pouca capacidade de negociação e pressão.

Assinatura do Contrato
É comum que estudantes firmem o contrato de prestação de 
serviços educacionais, sem sequer lê-lo. É verdade que não 
poderá discutir suas cláusulas, mas deverá, sempre, exigir que 
lhe seja entregue uma cópia. É sempre bom que o contrato seja 
analisado por um advogado, que poderá avaliar quais 
obrigações assumiu o estudante e se o contrato fere alguma 
legislação vigente, atitude muito frequente, infelizmente.

Ter reconhecimento do regime interno
É comum os contratos fazerem menção ao Regimento Interno 
das instituições de ensino, inclusive citando que o aluno tem 
ciência de seu conteúdo. Na realidade, na maioria dos casos, a 
única cópia disponível está na biblioteca, e não podem ser feitas 
fotocópias. Exigir uma cópia do regimento e analisa-lo só vai 
ajudar.

As garantias da LDB
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação  (LDB  9394/96)  
garante:“Temos direito a uma educação de qualidade”
A LDB é uma espécie de “constituição da educação” e normatiza 
o sistema educacional brasileiro. Entre as normas que 
estabelece, estão alguns padrões de qualidade que podemos 
cobrar das universidades. Apesar de a LBD que atualmente está 
em vigor apresentar muitas falhas e não trazer diversas 
reivindicações dos setores educacionais, permite que os 
estudantes cobrem das instituições uma mínima qualidade.

4

5

6

7
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O QUE A UNE PROPÕE PARA MELHORAR A 
QUALIDADE DO ENSINO

Completa regulamentação do Ensino Superior Privado;

Federalização das Universidades Particulares que não atingirem padrão 
de qualidade definido pelo MEC por 03 anos consecutivos;

Proibição da circulação do capital estrangeiro nas universidades parti-
culares como forma de garantir qualidade e soberania sobre a educação 
brasileira;

Revisão pelo CADE de todas as fusões e aquisições entre universidades 
estrangeiras e nacionais;

CPI nacional das universidades privadas já;

Duplicação das vagas do Prouni;

Inclusão de contrapartida de critérios de qualidade, para adesão das 
universidades ao Prouni;

Aprovação do “Projeto de Lei das Mensalidades” (PL 6489/06), conhecido 
como PL da UNE, que proíbe abusos, obriga a negociação com os estudan-
tes e a transparência nas contas das instituições, além disso, estabelece 
como critério para eventuais aumentos o índice da inflação;

Exigência do mínimo de 35% de professores doutores em todas as univer-
sidades particulares brasileiras;

Livre organização dos estudantes;
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Eleição direta para reitor;

Proibição das disciplinas online nos cursos presenciais

Defesa das políticas educacionais que permitem o acesso à universi 
dade. Na defesa do ProUni e contra as mudanças no FIES.

   
Pelo direito ao acesso a subsídios, bolsas e benefícios que nos permitam 

o acesso a alimentação, transporte e moradia.
 
Pelo direito ao acesso à informação e à inclusão digital. Pela criação e 

qualificação de laboratórios de informática e wi-fi em todos os campis.

Pela criação e qualificação das bibliotecas.
 
Pelo direito ao acesso a saúde, principalmente com psicólogos e assis-

tentes sociais disponíveis para atendimento estudantil.
 
Pela criação e qualificação de espaços de lazer e convivência que 

aumentem a qualidade do nosso ensino e aprendizagem, assim como nos 
deem o direito de ter acesso a cultura e ao esporte.

 
Pelo direito de estudar e trabalhar, as creches vamos conquistar! Mulhe-

res, mães, estudantes e trabalhadoras têm o direito a educação e assim, o 
direito a creche se faz tão importante pra concretizar esse sonho.

 
Pela criação e melhoria dos espaços de inclusão na universidade.

Pela construção de uma universidade que dialogue com nossos anseios, 
que contribua na nossa formação pessoal e profissional e que construa 
valores de uma nova sociedade, com mais direitos, democrática e soberana.

 
Construção de debates para garantir a permanência dos estudante 

através do R.U, tendo em vista que as universidades particulares tem em sua 
maioria o preço alto em seus restaurantes.

 
Manutenção do Tripé educacional (Ensino, pesquisa e extensão).

UNE
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MANIFESTO
EM RESPOSTA À RETIRADA DE DIREITOS, 
ORGANIZAR-SE É A SAÍDA

Vivemos tempos difíceis de retirada de direitos historicamente 
conquistados. O golpe que sofremos em 2016 faz parte de um plano 
internacional que visa tirar nossa soberania, nossos direitos e nossa 
democracia para que o povo pague a conta da crise. Para exemplificar isso 
é só ficarmos atentos às reformas e aos retrocessos que nos estão sendo 
impostos, a exemplo da Reforma Trabalhista, Reforma do Ensino Médio, 
Novo FIES, privatizações, leilão do nosso pré-sal, etc.

Não devemos baixar a cabeça. Tempos como esses nos exigem organização 
e resistência para seguirmos construindo um Brasil que caiba nos nossos 
sonhos. Para que possamos ter o direito de estudar, trabalhar, ter acesso à 
cultura e à cidade. Para que possamos ter o direito de viver. Por isso a 
organização é importante. Quando nos organizamos, somos nós, somos 
coletivo e temos mais vozes para ecoar nossas pautas.
Assim, a União Nacional dos Estudantes convoca todas e todos os 
estudantes do Brasil a se organizarem!

E aqui nesta cartilha, em especial, convida os estudantes das instituições de 
ensino privado, os que mais enfrentam cotidianamente o desafio e as 
contradições da vida corrida, da falta de diálogo, democracia e assistência 
estudantil na universidade.

Devemos nos organizar em entidades de base como os Centros Acadêmicos 
e os Diretórios Acadêmicos. Construir os Diretórios Centrais dos Estudantes 
e estarmos atentos às lutas travadas pela União Estadual dos Estudantes 
dos nossos estados e pela União Nacional dos Estudantes. Vamos juntos 
construir um Brasil mais justo para todas e todos!
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