


Sabemos que entrar em uma universidade particular não é nada fácil: trabalhar 
durante o dia e estudar à noite, contar em moedas a xerox, dormir em cima dos 
livros, passar o fim de semana se preparando para trabalhos e provas, dedicar-
se ao máximo para não jogar dinheiro fora e aproveitar a chance de crescer e 
ajudar o desenvolvimento do País.

Em troca, em vez de receberem apoio e respeito das instituições de ensino, mui-
tas vezes os estudantes são vítimas da ganância, dos abusos e das irregularida-
des cometidas pelas faculdades privadas. 

Além de sucateamentos e reajustes abusivos, o ensino superior privado do Bra-
sil tem convivido com descredenciamento de universidades, falta de fiscalização 
do MEC, ausência de pesquisa e extensão, falta de democracia, intimidação do 
movimento estudantil, cobrança de taxas ilegais e punições aos inadimplentes.

Estamos cercados de tubarões estrangeiros. Cerca de 1.317.000 de matrículas 
no ensino superior privado estão nas mãos de apenas quatro grupos interna-
cionais, o que corresponde a mais de 25% do número total de estudantes das 
universidades particulares. Como um carro sem freio, a desnacionalização da 
educação vai se apropriando velozmente dessa rede.

A atual gestão da UNE vai prosseguir cada vez mais disposta a criar condições 
melhores para os alunos das instituições privadas, sem esquecer que a principal 
tarefa dos estudantes brasileiros é a luta pela ampliação do ensino público, gra-
tuito e de qualidade, passando por uma ampla reforma universitária.

www.une.org.br
facebook.com/uneoficial

twitter.com/uneoficial
youtube.com/uneoficial

flick.com/_une

Propomos aos estudantes entenderem a realidade do ensino privado e cobrarem dos 
poderosos empresários do ensino privado os pontos reivindicados pela UNE nessa 
campanha pela caça aos tubarões do ensino.



Sua mensalidade aumenta todos os anos, mas os livros da biblioteca, o salário 
dos professores, as instalações, os laboratórios e a infraestrutura permanecem 
iguais? Ou só pioram?

São cobradas taxas abusivas em muitas universidades e a regra, que deveria ser 
a exceção, são aumentos sem o menor diálogo com a comunidade acadêmica e 
sem justificativa. Os mesmos problemas de sempre permanecem sem solução.

A legislação relaciona o valor das mensalidades ao investimento ou ao aumento 
efetivo das despesas. As universidades, na maioria dos casos, não são transparen-
tes ao apresentarem suas planilhas, e argumentam que o aumento dos salários 
dos professores e das despesas são justificativas para os preços abusivos. A men-
salidade sobe, enquanto a qualidade desce.

INADIMPLÊNCIA 
NÃO É CRIME

PLANILHA:  A 
CAIXA PRETA  DAS 
UNIVERSIDADES

Ainda não temos a legislação ideal 
sobre o aumento de mensalidades, 
como a UNE defende há vários anos. 
Contudo, os estudantes já dispõem de 
alguns instrumentos para melhorar 
essa questão. A universidade só pode 
aumentar o valor das mensalidades 
uma vez por ano, e se comprovar que 
está repassando o aumento dos gastos 
em melhorias didático-pedagógicas.

A faculdade é obrigada a abrir a pla-
nilha de custos. Se a mensalidade for 
reajustada acima do que está compro-
vado ou se a planilha não for fornecida, 
as entidades estudantis devem solicitar 
e brigar pela planilha nas instituições, 
inclusive de anos anteriores, para po-
derem comparar os investimentos.

Outra forma de combater os abusos 
é pais e alunos procurarem o Procon 
ou outros órgãos de defesa do consu-
midor, como o Idec e as comissões de 
defesa do consumidor da OAB. Podem 
também entrar na justiça comum por 
meio de um advogado, dizendo que 
o valor correto é x e não o y que está 
sendo cobrado – e depositar o valor 
em juízo até a decisão final.

Se as mensalidades aumentam muito, 
para os estudantes só restam a ina-
dimplência, a evasão e a frustração 
com os cursos de qualidade suspeita. 
Os índices de inadimplência são altos, 
chegando a 40% ou 50% em algumas 
instituições. Muitos alunos foram in-
cluídos em listas de maus pagado-
res do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC) nos estados ou simplesmente 
tiveram que abandonar o curso.

Mas inadimplência não é crime. A falta 
de pagamentos deriva da falta de condi-
ções para pagar. O desemprego é alto e 
os jovens compõem a parcela mais afe-
tada pela ausência de trabalho. Entre os 
jovens de 18 a 24 anos, o índice de de-
semprego é de 42%. De acordo com o 
IBGE, o percentual de evasão escolar de 
jovens nessa faixa etária é de 67%.

Quanto às punições, é bom ficar atento, 
pois a faculdade não pode aplicar qual-
quer sanção didático-pedagógica ao 
aluno inadimplente, como impedi-lo de 
fazer provas, assistir a aulas, frequentar 
a biblioteca ou qualquer atividade aca-
dêmica. Também não pode expulsá-lo 
ou impedi-lo de ter acesso às aulas. 
Contudo, a atual Lei das Mensalidades 
dá à escola o direito de não aceitar a ma-
trícula no ano posterior.

UMA CAMPANHA 
DA UNE CONTRA 
O AUMENTO DAS 
MENSALIDADES



A UNE sempre teve a opinião de que a universidade é estratégica para o desenvol-
vimento do País, e de que o fortalecimento do seu caráter público, a democratiza-
ção do seu acesso e a regulamentação por parte do poder público são eixos fun-
damentais para que a educação superior brasileira possa produzir conhecimento, 
pesquisa e extensão favoráveis ao Brasil.

A educação não deve jamais ser versada como mercadoria, comparada a um 
pastel na feira ou a um vestido da Daslu.

A própria lógica do capital tem estimulado o movimento de fusões e a formação de 
grandes grupos que dominam o mercado do ensino privado como grandes tubarões 
do ensino. Além de rebaixar a qualidade da educação, esse processo coloca em risco 
a soberania nacional, na medida em que fundos internacionais passam a controlar 
um setor estratégico para o desenvolvimento do País.

Nesse processo, as escolas realizam o que chamam de reestruturação adminis-
trativa. Os grupos internacionais, como precisam apresentar resultados financeiros 
aos seus investidores, optam por uma educação de baixo custo e isso acaba por 
mercantilizar o ensino superior privado, o que traz malefícios diretos à qualidade da 
formação oferecida aos alunos.

Os grupos economizam, por exemplo, com a demissão de professores, mestres e dou-
tores. Só em São Paulo foram mais de 1.500 professores substituídos por graduados 
e especialistas, com salários inferiores. Também cortam custos com a substituição de 
laboratórios e bibliotecas por salas de aula, além de superlotar as já existentes.

UNE na luta pela 
desnacionalização do ensino superior DESNACIONALIzAçÃO 

EM NúMEROS

• 76,6% dos estudantes matriculados no ensino superior brasileiro – ou mais de 
4,9 milhões de pessoas – estão na rede privada de ensino.

• Aproximadamente 1.317.000 de matrículas estão nas mãos de apenas quatro 
grupos estrangeiros (Anhaguera Educacional Participações S/A, gerida pelo Citi-
group; Estácio Participações, do GP Investments; Kroton Educacional e Laureate).



Algumas medidas estão sendo tomadas para responder a essa situação ina-
ceitável da qualidade de ensino nas universidades. Está tramitando na Câmara 
dos Deputados o PL 4372/2012, encaminhado pelo MEC, que visa a criar uma 
autarquia federal para autorizar e renovar o reconhecimento de cursos de gra-
duação e sequenciais.

A autarquia em questão é denominada INSAES (Instituto Nacional de Supervisão 
e Avaliação da Educação Superior). Para a UNE, essa é uma das  principais ban-
deiras na luta pela qualidade do ensino privado, pois poderá assegurar a quali-
dade do ensino superior no País e impedir a crescente mercantilização.

Como sanção aos infratores da lei, o instituto poderá desativar cursos, reduzir 
o número de vagas, suspender a autonomia e aplicar advertências ou multas 
no valor de R$ 5 mil a R$ 500 mil. Por essas razões, a UNE acredita que o ór-
gão representa mais capacidade do Estado em assumir seu papel na garantia da 
qualidade da educação, inclusive em instituições que vivem do dinheiro público.

Grande parte das instituições de educação privada conta com o auxílio de recursos 
públicos, por meio de programas como o ProUni e o Fies. No entanto, o setor priva-
do se recusa a ser supervisionado e avaliado de acordo com as mesmas exigências 
aplicadas à educação pública, alegando uma suposta ingerência do Estado.

A proposta foi enviada ao Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei 4372/2012 
e está em tramitação. Ele ainda precisa passar por algumas comissões e depois 
seguir para o Senado.

É preciso, contudo, ficar atento para que essa nova autarquia não seja absorvida 
pelos interesses dos tubarões do ensino. A entidade continuará na luta pela re-
gulamentação do ensino privado.

A universidade brasileira ainda mantém a mesma estrutura criada pela ditadura 
militar, com afrontas graves à democracia, como o processo de escolha do reitor. 
As particulares, em geral, padecem com processos internos extremamente antide-
mocráticos. Algumas exigências precisam ser reivindicadas pelas entidades e pelos 
estudantes, como eleições diretas para todos os cargos de direção, publicação das 
planilhas de custo e participação e paridade nos órgãos colegiados.

O aluno tem o direito de saber em que e como está sendo aplicado o dinheiro que 
gasta mensalmente em seus estudos, e pode exigir melhores resultados caso não 
esteja satisfeito com a qualidade do ensino que recebe em troca.

Da mesma maneira, estudantes, professores e funcionários têm direito de participar 
das decisões da instituição. É impossível desenvolver um bom projeto didático-pe-
dagógico sem que haja a participação de todos.

Controlar a sede de dinheiro das mantenedoras das universidades particulares não 
é fácil; conseguir a redução das mensalidades, menos ainda. Por isso, é preciso 
organizar o movimento de forma que sejam valorizadas a unidade das lutas das 
universidades e as ações conjuntas com outros órgãos, como Procon, seções locais 
da OAB, Ministério Público, Dieese, Sindicatos dos Professores, enfim, todas as or-
ganizações que possam dar orientações e colaborações nessa batalha. 

A mobilização das entidades estudantis também é fundamental. Por isso, é impres-
cindível que haja a liberdade de organização estudantil.

Outra forma de fazer frente aos abusos é cons-
truir em Diretório ou Centro Acadêmico (DA ou 
CA), quando não existir. Grande parte das insti-
tuições proíbe, criminaliza ou inibe a constru-
ção de entidades estudantis. Isso é uma vergo-
nha. O direito de organização dos estudantes 
está previsto por lei.

Saiba mais: http://bit.ly/1eDO4x7

Mais transparência 
dentro das 
universidades

ORgANIzE SUA TURMA 
FORME UM DA E 
PARTICIPE DO SEU DCE



Passados quase 190 anos da fundação dos primeiros cursos superiores brasilei-
ros, é chegado o momento de avançar efetivamente nas conquistas. A UNE de-
fende uma reforma universitária em que a universidade esteja necessariamente 
associada à construção de um projeto de nação. O capitalismo reduziu a instituição 
universitária a um fator de produção com o objetivo de preparar mão-de-obra em 
série. Esse modelo deve ser superado. 

Queremos uma instituição comprometida com a formação da consciência nacio-
nal, com o combate às desigualdades, uma universidade autônoma, democrática e 
pintada de todas as cores. Sabemos que haverá resistência. Nas ruas e nas salas 
de aula de todo o País, enfrentaremos cada uma delas, rumo a uma universidade 
à altura dos desafios de um novo Brasil.

O Brasil é a sexta economia mundial e 
caminha para se destacar ainda mais  
no cenário econômico internacional. 
Entretanto, no ranking da UNESCO, 
que trata de qualidade da educação, 
ainda ocupamos a 88ª posição. Nesse 
cenário, a universidade tem responsa-
bilidade não apenas com a educação 
superior, como também com o ensino 
básico, visto que é nela que se formam 
os professores e se buscam soluções 
para os problemas da escola brasileira. 

A universidade também é peça-chave 
na garantia da autonomia científica do 
País, pois é sua função produzir o co-
nhecimento necessário para superar 
a dependência tecnológica, desco-
brir novos procedimentos e medica-
mentos para a cura e a prevenção de 
doenças e formular o conhecimento 
para promover reformas sociais e a 
erradicação da pobreza. Entendemos 
que a reforma das universidades pas-
sará pela garantia efetiva da qualida-
de da educação diretamente vincula-
da à luta pela democratização.

O PAPEL DA 
UNIVERSIDADE O QUE A UNE 

DEFENDE PARA 
UMA REFORMA 
UNIVERSITÁRIA 
DECENTE

• Mais investimentos para a educação, 
com a aprovação do Plano Nacional 
de Educação, direcionando 10% do 
PIB a para educação pública.

• Democratização do acesso.
• Autonomia universitária
• Democracia interna.
• Mais investimentos em assistência  
   estudantil.
• Reestruturação acadêmica e curricular.
• Pesquisa e inovação tecnológica.
• Extensão.
• Infraestrutura.
• Regulamentação do ensino privado.




