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Resolução de Educação
e Plataforma Eleitoral
Fruto de mobilizações históricas dos estudantes, nossa geração conquistou a
ampliação do acesso às universidades por meio das políticas de ações afirmativas, da
adoção do novo ENEM/SISU, do PROUNI, do FIES e também, da criação do Plano
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Muitos dos jovens da nossa geração
foram os primeiros das suas famílias à acessarem o ensino superior, sonho tão
almejado por boa parte da juventude brasileira. Com isso alterou-se substancialmente
a composição social da universidade brasileira que hoje conta com muitos estudantes
trabalhadores.
As políticas de ações afirmativas aprovadas nacionalmente a partir de 2012 foram
cruciais para a transformação do perfil socioeconômico dos estudantes. É preciso
defender esse legado frente às ameaças de governos que querem encerrar esse ciclo
virtuoso, tanto pela não renovação da lei de cotas quanto pelo subfinanciamento da
assistência e permanência estudantil. Além disso, é fundamental que a UNE, junto ao
movimento negro, pense em mecanismos para evitar as fraudes nas cotas raciais
garantindo esse direito duramente conquistado.
Entretanto, sob o pretexto da crise econômica e para honrar compromissos com os
banqueiros, o desgoverno de Michel Temer ameaça todas essas conquistas. A Emenda
Constitucional 95, que impõe um teto para investimentos sociais, inviabiliza
praticamente todas as metas do Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado com
pressão da UNE, especialmente a meta que propõe o investimento de 10% do PIB para
a educação e o Custo Aluno-Qualidade.
Constam no rol de maldades de Temer ainda a Reforma do Ensino Médio, a aprovação
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) sem diálogo com as entidades
educacionais, a mudança no FIES, o fim do PIBID e do Ciência Sem Fronteiras, além das
propostas ainda em debate como a Lei Escola sem Partido.
A histórica crise orçamentária das universidades públicas brasileiras coloca à UNE um
grande desafio: a defesa do caráter gratuito da universidade pública. Por isso, o
movimento estudantil terá como tarefa prioritária a luta por mais orçamento para a
educação superior, em especial nas universidades que já anunciam ausência de
orçamento para terminar o segundo semestre de aulas. Além de derrotar as propostas
privatistas que vêm de dentro da universidade, o movimento estudantil precisa
também ter força para vetar os projetos de lei em tramitação na Câmara Federal que
tratam da instituição de cobrança de mensalidades nas universidades públicas.

Os cortes atingem em cheio também o orçamento do Plano Nacional de Assistência
Estudantil. É preciso que se amplie as condições de permanência dos estudantes,
tendo em vista o alto índice de vagas ociosas por desistência de alunos que não
conseguem se manter. É preciso lutar contra os cortes no orçamento da Assistência
Estudantil, ampliar o valor do PNAES para R$ 3 bilhões e garantir que o PNAES seja
uma política de Estado e não mais de governo! No ano que se completa o centenário
da Reforma de Córdoba, é importante reforçar o debate da Reforma Universitária.
Alteramos significativamente a composição e o acesso às universidades, mas não
acompanharam em mesma intensidade as mudanças nos projetos políticos
pedagógicos dos cursos e na democratização das instâncias internas das
universidades.
Em tempos de fragilização da democracia, a autonomia universitária é atacada por
aqueles que querem impor seu programa autoritário às instituições de ensino. É
fundamental que o Movimento Estudantil resgate a experiência centenária dos
estudantes de Córdoba e consiga levar lições para a realidade brasileira como a defesa
da democracia interna, da autonomia universitária para resistir ao golpe no país.
Para as universidades estaduais, é preciso a construção de um plano de reestruturação
que amplie a capacidade de acesso, melhore as estruturas físicas, valorize os
professores e amplie a pesquisa e extensão e permanência estudantil universitária. Ao
mesmo tempo, faz-se necessário um novo pacto federativo, principalmente na
questão fiscal, para que haja uma redistribuição dos recursos dos impostos federais e
que parte dessa tributação seja vinculada e destinada a manutenção dessas
universidades.
Os estudantes das universidades privadas passam também por um momento difícil.
Mudanças negativas na lei do FIES, a redução na oferta de bolsas do PROUNI e o
aumento da inadimplência frente ao cenário econômico de desemprego da juventude
representam duros impactos da política do desgoverno Temer.
Nesse cenário, a UNE, os Diretórios Centrais dos Estudantes, as Executivas de curso e
as Uniões Estaduais dos Estudantes do Brasil apresentam aos précandidatos à
Presidência da República e ao Congresso Nacional uma plataforma dos estudantes
para as eleições de 2018. Com essa plataforma, queremos garantir o compromisso dos
pré-candidatos com a Educação, a Democracia e a defesa do Brasil:

A

UNIVERSIDADE NÃO
SE VENDE,SE DEFENDE

Com a plena certeza de que um país mais justo e democrático se faz com uma
educação pública e de qualidade, apresentamos uma plataforma organizada pelas
bases estudantis de todos os cantos do país, com os anseios e propostas da juventude
universitária para os pré-candidatos e pré-candidatas às eleições 2018, na confiança
de garantir um compromisso com a educação, postando-se contra a privatização e
venda do ensino brasileiro.
São essas propostas:
- Pela efetivação de um referendo revogatório da Emenda Constitucional 95 que
congela o orçamento pelos próximos vinte anos da educação e das demais áreas
sociais;
- Pelo aumento do orçamento do Plano Nacional de Assistência Estudantil para R$ 3
bilhões e sua conversão em lei garantindo mais segurança para implementação desta
política;
- Defesa do caráter gratuito da universidade pública e contra a instituição de qualquer
modalidade de mensalidade;
- Pelo retorno da única faixa de beneficiados de até 3 salários mínimos do FIES, pelo
retorno da carência de um ano e meio para pagar o FIES após a formatura;
- Renegociação das dívidas dos estudantes do FIES;
- Abertura das planilhas do FIES para desvelar os níveis de endividamento de acordo
com as modalidades de FIES aplicados no Brasil nas últimas décadas;
- Pela mudança na portaria 1134/16 do MEC que trata sobre as disciplinas online em
cursos presenciais estabelecendo que as disciplinas a distância se dêem de forma
facultativa aos estudantes e não obrigatória;
- Contra os cortes das bolsas do PROUNI, em especial as integrais;
- Em defesa da manutenção da lei de ações afirmativas.

B

O BRASIL SE UNE
PELA DEMOCRACIA

A União Nacional dos Estudantes e todas as entidades que a compõem tem o histórico
de defesa de democracia ao longo de todo o seu trajeto, na atual conjuntura de golpe
antidemocrático dentro e fora das universidades, é necessário que a UNE organize os
estudantes brasileiros na luta pela democracia plena e integral em nosso país.
Sendo assim, é preciso que a UNE trabalhe:
- Em defesa da autonomia universitária: chega de operações espetacularizadas e
ilegais contra reitores. Em defesa da garantia do direito ao contraditório e respeito às
investigações internas das universidades, sem abusos dos órgãos de controle da
União;
- Indicação de reitor referendada pelas eleições da comunidade acadêmica sem se
utilizar da lista tríplice;
- Em defesa da autonomia didática científica das universidades: chega de perseguição
do MEC aos conteúdos oferecidos pelas universidades brasileiras;
- Contra o Projeto de Escola sem Partido.

C

EM DEFESA DO BRASIL
E DE NOSSAS RIQUEZAS

A soberania brasileira vem sofrendo ataques desde o golpe de 2016 e as riquezas
naturais e legais do nosso país vem sendo extorquidas a rodo pelo desgoverno de
Michel Temer e da cúpula do Congresso Nacional. Assim sendo, é obrigação da UNE,
dos Diretórios Centrais dos Estudantes, das Executivas de curso e das Uniões
Estaduais dos Estudantes do Brasil a denúncia constante desses ataques e a defesa
do Brasil como propriedade e herança dos brasileiros e brasileiras, contra a venda e
negociação do país e de nossos recursos.
Por isso, defendemos:
- Efetivação de um referendo revogatório da Reforma Trabalhista;
- Em defesa da Petrobras: contra a política de preços entreguista de Temer. Em defesa
de uma política soberana de preços dos combustíveis;
- Contra a privatização da ELETROBRAS e das empresas públicas;
- Contra a desnacionalização da educação privada brasileira;
- Pela aprovação da PL. 7200 que limita a participação de capital estrangeiro nas
instituições de ensino superior privado.
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PROGRAMA EDUCACIONAL 2018
O Brasil tem um grande desafio para o próximo período: retomar a centralidade da
Educação em um projeto de país que se pretenda soberano, justo e democrático. Nós,
secundaristas, conquistamos o Plano Nacional de Educação em 2014, um pacto de
prioridades para o assunto, mas infelizmente assistimos a um desmonte do Estado
brasileiro e ainda mais precarização das nossas escolas a partir do golpe parlamentar
de 2016.
Nos últimos dois anos, as políticas nacionais impuseram cortes nas verbas da Educação, a aprovação da Emenda Constitucional 95 e a imposição de uma reforma irreal e
autoritária para o Ensino Médio, além de reforma trabalhista e Lei da Terceirização que
só pioraram o cenário social. A onda de desemprego, com cerca de 13 milhões de pessoas, atinge em cheio jovens e mulheres, e o número de pessoas vivendo abaixo da linha
da pobreza aumentou para 23,3 milhões.
Para a UBES, apenas com o compromisso real por uma educação pública, gratuita e de
qualidade é possível colocar fim a este ciclo. Precisamos construir um ambiente de
democracia, igualdade de oportunidades, perspectivas para a juventude e cidadania
por meio de uma escola pública fortalecida.
Neste sentido, apresentamos reivindicações dos secundaristas às candidaturas de
2018 à Presidência da República, governos de estados, Congresso Nacional e assembleias estaduais.

A

FINANCIAMENTO

Renovação do FUNDEB

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do
Magistério (Fundeb) complementa as verbas estaduais e municipais para educação.
Criado pela EC 53/2006, ele tem duração até 2020. É urgente a previsão de um novo
fundo ou a institucionalização deste fundo tão essencial para algumas localidades.
Composto por parte de impostos municipais e estaduais, somada a uma
complementação federal, o Fundeb distribui R$ 148 bilhões em 2018. Mais da metade
(60%) é para completar salário de professores em estados que não atingem o piso
nacional.
Retomada do Plano Nacional de Educação
O Projeto de Lei 13.005/14 do Plano Nacional de Educação (PNE) precisa ser
prioridade. Das 20 metas com estratégias definidas pelo documento até 2024, 16
estão praticamente estagnadas, segundo relatório do Inep.
É preciso compromisso principalmente com a Meta 20, que possibilita todas as demais
ao determinar 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para Educação até 2024 e 7% até
2019. A meta também exige a criação de um Custo Aluno Qualidade (CAQ) que precisa
ser instituído.
Para isso, faz-se necessária a justa utilização dos recursos do Fundo Social do Pré-sal e
dos Royalties do Petróleo para os investimentos educacionais.
Revogação da Emenda Constitucional 95
A Emenda Constitucional 95 congela os gastos primários do Brasil por 20 anos. A
partir de 2018, apenas a inflação pode ser corrigida de um ano para o outro. Na prática,
impõe cortes na verba do Ministério da Educação. Este ano, até a correção inflacionária
da pasta ficou ameaçada e foi mantida apenas com pressão estudantil.

B

MODELO DE ESCOLA

Garantia de debate e democracia escolar
É necessário compromisso contra a Lei da Mordaça, chamada “Escola Sem Partido”,
que proíbe as questões de gênero em sala de aula, elimina qualquer possibilidade de
educação sexual e debate crítico nas escolas.
Segundo avaliação da Organização das Nações Unidas (ONU), a escola deve ser
ambiente de ampliação de horizontes e quebra de paradigmas, para que cada
indivíduo conheça diversas interpretações sobre a realidade, sem restrições impostas
por crenças familiares.
Também deve ser garantida em todas as escolas, independente do modelo de gestão,
a democracia escolar e representação dos estudantes por meio de grêmios, como
estabelece a Lei 7.398.
Implementação do ensino da história e cultura afro-brasileira
A Lei 10.639 de 2003 precisa de comprometimento e políticas públicas, formação de
professores e materiais didáticos adequados para ser efetivada.
Revogação da atual reforma do Ensino Médio
Além de ter rompido com discussão democrática de quatro anos sobre a reformulação
do Ensino Médio, a Medida Provisória 746/2016 (hoje PLV 34/2016) tenta criar uma
falsa expectativa de oportunidades e opções. Ao propor uma escola com maior custo,
mas não solucionar o financiamento, pode aumentar ainda mais a precarização.
Revogação da atual reforma do Ensino Médio
A BNCC, instrumento previsto pelo Plano Nacional de Educação, deve ter o debate
democrático restabelecido com as organizações estudantis do Brasil todo para
adquirir legitimidade.
Prioridade para as metas do PNE
O Plano Nacional de Educacional determina, por exemplo, educação em tempo
integral no mínimo para 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos
25% dos alunos da educação básica em 2014. As matrículas em educação profissional
técnica em nível médio, como a oferecida pelos Institutos Federais, devem triplicar em
relação ao dado de 2014.
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RESOLUÇÃO ELEITORAL 2018
Nos primeiros 15 anos desse século, o Brasil experimentou resultados produzidos pelos
investimentos públicos em educação e ciência e tecnologia, setores estratégicos para
o desenvolvimento nacional. Duplicamos a nossa estrutura cientifica, aumentando e
expandindo parques tecnológicos e laboratórios, mais que dobramos nossos indicadores científicos e o número de matrículas nas universidades públicas, em especial na
pós-graduação stricto sensu, que é responsável por quase 90% da ciência produzida
no país. Conseguimos atingir as metas iniciais do Plano Nacional de Pós-Graduação
(2010/2024) que aliadas às metas do Plano Nacional de Educação (2014/2024) colocariam o Brasil em outros patamares para a construção de nosso futuro.
Quando ainda temos muito a avançar, um cenário obscuro se apresentou e vimos a
execução de um projeto político antidemocrático e antinacional que vem causando o
desmonte do Estado brasileiro e atentando contra os investimentos públicos em áreas
sociais e estratégicas. Personificado no presidente ilegítimo Michel Temer, esse projeto
vem enfraquecendo a nossa democracia, retirando direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Um projeto assentado em uma política de austeridade com a economia
voltada para os interesses do rentismo e capital estrangeiro. Além disso, vem solapando as oportunidades de saída para a crise econômica e a retomada do desenvolvimento, congelando os investimentos públicos por longos 20 anos, privatizando as estatais
brasileiras - que são base para o desenvolvimento e ciência nacional - e sucateando as
universidades com ataques ao seu caráter público. Com essa política, não cumpriremos as metas e objetivos do PNE e PNPG, descartando sua função social e colocando
em risco toda a estrutura científica do país.
Diante desse cenário obscuro desde o golpe jurídico-parlamentar em 2016, novos
desafios se descortinam e a ANPG e os pós-graduandos embora situados em uma conjuntura difícil não perdem as esperanças no Brasil. Um Brasil capaz de crescer com
igualdade econômica, social e política, tendo a educação e ciência como alicerces para
um projeto nacional. Um país com pleno emprego, e emprego qualificado em todas as
áreas do conhecimento, com garantia de saúde, educação, transporte e moradia digna
para a maioria da população. É esse desejo insistente que não permite nos furtarmos
da responsabilidade histórica com a sociedade brasileira na defesa intransigente da
soberania do país e na democracia.
Acreditamos no povo brasileiro e sua potencialidade. Com investimentos públicos em
setores estratégicos conseguirá construir um projeto nacional de desenvolvimento
para atender suas necessidades. Sabemos que a educação e a ciência e tecnologia têm
enorme capacidade e potencial para a geração de riquezas e de transformação social
e que esse conhecimento deve contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas de nosso país. Nesse sentido, a Associação Nacional de Pós-graduandos apresenta
aos candidatos(a) à presidência da República, ao Congresso Nacional e Assembleias
Legislativas e Governos Estaduais a plataforma eleitoral dos pós-graduandos e pós-graduandas.

A

EM DEFESA DA DEMOCRACIA
BRASILEIRA

Entidade filha da abertura democrática, a ANPG cerra fileira na defesa intransigente
da democracia brasileira, que vem sendo constantemente atacada por forças políticas
inconsequentes, sem compromisso com a participação e o desejo popular.
Promoveram o afastamento de uma presidenta democraticamente eleita que não
possuía contra si crimes de responsabilidade que justificasse tal processo e impediram
a candidatura do líder nas pesquisas eleitorais. O cenário desenhado tem permitido
incessante cerceamento das liberdades individuais e coletivas duramente
conquistadas pelo povo brasileiro.
Por isso, estamos na defesa:
- Da soberania popular;
- Da Autonomia Didático-Cientifico das Universidades brasileiras e professores
universitários;
- Da defesa da autonomia cientifica dos pós-graduandos(as) e pesquisadores(as)
brasileiros(as);
- Da garantia do direito ao contraditório nos processos de investigações;
- Da garantia de eleições democráticas e que respeitem o direito de se candidatar,
votar e ser votado e o cumprimento dos acordos internacionais dos quais o Brasil é
signatário, incluindo o de direitos humanos.

B

O BRASIL SE UNE
PELA DEMOCRACIA

Com menos de um século de vida, as universidades públicas no Brasil desempenham
papel fundamental, contribuindo não apenas para formação de profissionais com
qualidade, mas também para produção cientifica, um fator estruturante para o
desenvolvimento nacional. Entretanto, a universidade pública vem sendo ameaçada
tanto por tentativas de cobranças de mensalidades quanto por meio do
estrangulamento do orçamento do Ministério da Educação que vem desmontando o
sistema nacional de educação.
Por isso, estamos na defesa:
- Garantia do caráter público, gratuito e de qualidade das Universidades brasileiras;
- Garantia dos 10% do PIB para educação pública brasileira;
- Ampliação da verba para o Plano Nacional de Assistência Estudantil e sua
conversão em Política de Estado;
- Garantia da continuidade e ampliação das Políticas Afirmativas na graduação e
pós-graduação;
- Garantia da Licença Maternidade para mães estudantes.

C

EM DEFESA DO SISTEMA NACIONAL
DE PÓS-GRADUAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

As medidas de cortes e contingenciamentos dos investimentos nas universidades e na
ciência e tecnologia vem solapando a valorização da pós-graduação, ciência e dos
pesquisadores e pesquisadoras de modo que a ciência é impedida de exercer o seu
papel social de contribuir com a formação de recursos humanos qualificados e na
construção de conhecimento para a saída da crise financeira e para garantir o avanço
e desenvolvimento do Brasil.
Por isso, estamos na defesa:
- Da revogação imediata da Emenda Constitucional 95 – Teto dos gastos;
- Da recomposição orçamentário do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia;
- De 2% do PIB para Ciência e Tecnologia;
- De 25% do Fundo Social do Pré-sal para Ciência e Tecnologia;
- Da ampliação e valorização das bolsas da pós-graduação;
- Da garantia dos cumprimentos das metas do Plano Nacional de Pós-Graduação;
- Da garantia dos direitos estudantis e trabalhistas para os pós-graduandos e
pós-graduandas.
- Plano de reestruturação dos Museus, Laboratórios e outros equipamentos
científicos.

D

EM DEFESA DE UMA SAÚDE PÚBLICA
E DE QUALIDADE

O Sistema Único de Saúde, vem sendo duramente atacado pelo projeto neoliberal de
Temer com graves ameaças a seu caráter público, gratuito e universal, mesmo que
75% da população brasileira sejam depende exclusivos desse sistema. Não obstante,
apresentam a proposta de planos populares de saúde que visa cercear o direito da
população ao acesso universal à saúde de qualidade além de fornecer atendimento
ineficaz e de baixa qualidade.
Por isso estamos na defesa:
- De um SUS público, gratuito, universal e de qualidade;
- Por um financiamento adequado, contra a privatização do SUS e a proposta de
planos populares de saúde.

E

EM DEFESA DA SOBERANIA BRASILEIRA
E DE SUAS RIQUEZAS

A soberania do Brasil vem sendo duramente atacada e nossas riquezas vem sendo
entregues à luz do dia a empresas e governos estrangeiros. A defesa de nossas
riquezas, das empresas públicas e de nossa soberania joga luz no atual horizonte
obscuro e garante que o Brasil tome para si seus rumos para construção de um projeto
de desenvolvimento nacional que traga soberania e independência ao nosso povo,
construindo assim um caminho de mitigação das desigualdades sociais que assolam a
dignidade do povo brasileiro.
Por isso, estamos na defesa:
- Da Petrobras, contra qualquer política de privatização e da recomposição de sua
força industrial;
- Da Eletrobrás, Embraer, Eletronuclear e demais empresas públicas brasileiras e
contra todas as privatizações;
- Do Pré-sal como riqueza brasileira para retomada do desenvolvimento nacional,
explorado por empresas brasileiras, em especial a PETROBRAS;
- Das águas brasileiras e contra a sua entrega ao capital privado;
- Das terras, matas, florestas e subsolo brasileiro;
- Campanha internacional pelo repatriação do acervo brasileiro espalhados nos
museus pelo mundo.

