COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CEC

REQUERIMENTO Nº
DE
(Do Sr. Waldenor Pereira)

Requer a realização de Audiência
Pública para discutir o Plano de
Expansão do Ensino Superior Público
Federal.
Senhora Presidente:

Nos termos regimentais, requeiro de V. Exª, a realização Audiência Pública, para
discutir o Plano de Expansão do Ensino Superior Público Federal, com a participação
do Dr. Luiz Claudio Costa – Secretário de Educação Superior do Ministério da
Educação – MEC.

JUSTIFICAÇÃO

O Governo Federal, reconhecendo o papel estratégico das universidades, em
especial do setor público, para o desenvolvimento econômico e social do país, vem
adotando medidas para implementar as ações integrantes do Plano Nacional de
Desenvolvimento da Educação – PDE.
Entre estas iniciativas a educação superior conta com o Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, que tem
como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na rede federal de educação
superior, criando as condições para que as universidades federais promovam a expansão
física, acadêmica e pedagógica.
As ações do programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de
graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações
pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que têm o propósito de diminuir
as desigualdades sociais no país.
Os efeitos da iniciativa podem ser percebidos pelos expressivos números da
expansão, iniciada em 2003. No entanto, com a tramitação, nesta Casa, do PL nº
8.035/2010 - Plano Nacional de Educação – PNE, que estabelece Metas e Estratégias a

serem alcançadas pelo país até 2020, faz-se necessário, que o tema seja debatido no
âmbito desta Comissão a fim de discutirmos quais foram os avanços obtidos e os
desafios a serem superados, com o objetivo de fortalecer a política de expansão e
interiorização
do
ensino
superior
no
Brasil.

Sala da Comissão, em

de

de 2011.

Waldenor Pereira
Deputado Federal – PT/BA

