
AGORA É LEI: 10% DO PIB 
PARA A EDUCAÇÃO
Foram quatro anos de mobilizações nas ruas, nas redes e muita pressão em cima dos deputados e dos 
senadores até a vitória histórica dos estudantes em 2014: a aprovação do Plano Nacional de Educação 
(PNE) com a garantia de 10% do PIB para o setor.

O Brasil nunca teve garantido por lei um valor mínimo do seu PIB para investimentos educacionais. 
Atualmente, o País destina pouco mais de 6%. Agora, serão mais R$ 200 bilhões para garantir o cumprimento, 
até 2024, das 20 metas do PNE, como erradicar o analfabetismo, universalizar o acesso à creche e expandir 
as vagas no ensino técnico, de graduação e pós-graduação, com a predominância do caráter público.

Esse aporte �nanceiro para o setor será viabilizado por meio de outra vitória do movimento estudantil 
neste ano: a aprovação da lei que destina 50% do fundo social do Pré-Sal e 75% dos royalties do 
petróleo para a educação. Pela primeira vez na história, as riquezas naturais brasileiras serão usadas 
em benefício do seu próprio povo. E a luta da UNE continua para garantir mais recursos e �scalizar o 
cumprimento das metas do PNE.

VEM AÍ O NOVO SITE DA UNE
Novo layout, mais conteúdos, nova estrutura de notícias, conexões 

diretas para o que acontece nas principais universidades do 
Brasil, editorias reformuladas nas áreas de cultura, educação, 

comportamento, política e mais interação e colaboração online. 
www.une.org.br

ACOMPANHE A UNE 
TAMBÉM NAS REDES SOCIAIS!

facebook.com/uneoficial
twitter.com/uneoficial

flickr.com/_une
youtube.com/uneoficial

MUDAR A POLÍTICA PARA MUDAR O BRASIL

MEIA-ENTRADA
É DIREITO!

+ CULTURA, 
+ LAZER, 

+ EDUCAÇÃO!

www.documentodoestudante.com.br

Virgínia Barros @virginiabarros
Há 77 anos, a @uneoficial luta por uma educação de qualidade 
para todos e 1 país + justo, democrático, generoso e solidário. 
#aunesomosnós <3

Virgínia Barros @virginiabarros
Monte um Centro Acadêmico, organize a sua turma e vamos juntos 
combater retrocessos e pautas conservadoras.
#nãopassarão :-@

Virgínia Barros @virginiabarros
#reformapolítica #democratizaracomunicação #desmilitarizarapolícia 
#criminalizarahomofobia #igualdadedegêneros 
#reduçãodamaioridadepenalNÃO

AS VOZES DO BRASIL 
SE ENCONTRAM NA 
9ª BIENAL DA UNE

O maior festival estudantil da América Latina vem aí e já tem data e local definidos. 
Agora, é só se programar: a 9ª Bienal da UNE desembarca na cidade do Rio de 
Janeiro, de 26 de janeiro a 1º de fevereiro de 2015. 

A Bienal é uma grande celebração da diversidade cultural produzida dentro e 
fora das universidades brasileiras. São esperados mais de 10 mil estudantes de 
todas as partes do País.

A nona edição da Bienal traz o tema “Vozes do Brasil” e faz um convite à reflexão 
sobre a língua como elemento da identidade cultural brasileira, a variabilidade 
linguística e seus diferentes registros, a relação da fala e da escrita com os diferentes 
lugares sociais de um País ainda marcado por fortes desigualdades.

FIQUE ATENTO: estão abertas as inscrições de trabalhos nas áreas da música, literatura, 
artes visuais, artes cênicas, audiovisual, ciência e tecnologia e projetos de extensão. 

             facebook.com/bienaldauneoficial  
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QUEM ENTROU QUER FICAR
+ ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Sabemos que o caminho até chegar à universidade é o sonho de milhares de 
famílias. Mas não é fácil se manter e prosseguir nos estudos. São muitos os 
desa�os e “perrengues”. Falta dinheiro para o ônibus e material acadêmico, a 
jornada trabalho-faculdade é pesada e as mães estudantes não têm onde deixar 
os seus �lhos. A UNE defende que os recursos dos royalties do petróleo e do 
fundo social do Pré-sal para a educação – conquistas recentes do movimento 
estudantil– transformem-se em mais políticas de assistência estudantil.

agentequer
+ BOLSAS-PERMANÊNCIA
Uma para cada prounista. Uma para cada cotista. 
Pelo �m do critério da carga horária.

+ RECURSOS NO PNAES
2,5 bilhões para o Plano Nacional de Assistência 
Estudantil.

+ BANDEJÕES DE QUALIDADE
Com 3 refeições diárias e funcionamento 
aos �ns de semana.

+ MORADIAS ESTUDANTIS DE QUALIDADE
Com fácil acesso ao campus, segurança 
e infraestrutura adequada.

+ CRECHES UNIVERSITÁRIAS
Com plano especial para acompanhamento
das estudantes gestantes.

+ PRÓ-REITORIAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Criadas com a participação dos estudantes.

+ PASSE LIVRE NO TRANSPORTE PÚBLICO
Sem restrições, inclusive aos �ns de semana.

+ PESQUISA E EXTENSÃO
Ampliar a relação transformadora entre universidade e 
sociedade.

A luta pelo fortalecimento da democracia não termina no momento do voto. A UNE quer 
uma reforma política urgente que acabe com o financiamento de empresas para as 
campanhas, combatendo a influência do poder econômico nas eleições e estabelecendo 
um sistema mais limpo.

Os estudantes querem também uma reforma que amplie os espaços de participação 
popular e garanta a presença de mais mulheres, negros, índios e membros da 
comunidade LGBT em prefeituras, assembleias, câmaras, governos estaduais e no 
Congresso Nacional.

A UNE integra a Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas e 
participou do Plebiscito Popular por uma Constituinte Soberana e Exclusiva. Foram 7,5 
milhões de assinaturas recolhidas e entregues à presidenta reeleita, Dilma Rousseff, 
que já sinalizou que uma das prioridades do seu novo governo será a reforma política. 
Estamos de olho e vamos cobrar!

SAIBA MAIS
www.reformapoliticademocratica.org.br
www.plebiscitoconstituinte.org.br

EXPEDIENTE
O Jornal da UNE é uma publicação da

 União Nacional dos Estudantes

Presidenta: Vic Barros
Diretor de Comunicação: Thiago José
Jornalista responsável: Rafael Minoro (CR)
Colaboração: Artênius Daniel e Patrícia Blumberg
Projeto gráfico: Fields Comunicação
Endereço: Rua Vergueiro, 2485, Vila Mariana, São 
Paulo/SP - 04101-200
Tel.: 11 5539.2342
E-mails: contato@une.org.br - redacao@une.org.br
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