
PAUTA NACIONAL DOS ESTUDANTES 

Brasília, 11 de julho de 2012
Comando Nacional de Greve dos Estudantes

Todo  apoio  às  pautas  de  reivindicações  dos  professores  pela  reestruturação  da 
carreira  docente  e melhores  condições de  trabalho e estudo dos servidores por 
reajustes salariais; estabelecimento das negociações já! Chega de enrolação!

Eixo 1 – Financiamento

1.1 Ampliação das verbas do PNAES de 500 milhões para 2 bilhões de reais;

1.2 Plano emergencial de obras nas Instituições Públicas de Ensino para a 
construção de salas de aula, laboratórios, bandejões, bibliotecas, sendo 
geridos de forma democrática;

1.3 10% do PIB para educação publica já!; Contra os cortes de verbas do 
governo  Dilma  na  educação;  universalização  do  ensino  superior  com 
qualidade;

Eixo 2 - Acesso e Permanência

2.1  Ampliação  de  verba  destinada  à  assistência  estudantil  de  carácter 
universal.  Investimento prioritário de recursos na construção e ampliação 
dos  restaurantes  universitários,  bibliotecas,  creches  e  das  moradias 
estudantis. Revogação dos Artigos 3o, parágrafo 2 e Artigo 5 o do PNAES, por 
entender  que  sua  aplicação  prática  significa  a  restrição  da  Assistência 
Estudantil  a bolsas,  que tem uma análise sócio-econômica extremamente 
restritiva  que  fortalece  o  processo  de  bolsificação  e  financeirização  da 
política  de  Assistência  Estudantil.  Serviço  para  todos,  bolsa  para  quem 
precisa.

2.1.1  Restaurantes  universitários/bandejões  em  todos  os  campi 
universitários do país em especial dos campi de interiorização, com três 
refeições diárias. Pagamento de indenização referente aos dias que o RU 
estiver fechado para todos os estudantes de baixa renda. 
2.1.2  Proibição  de  qualquer  contrapartida  dos  estudantes  nas  bolsas 
assistência; 

2.2 Destinação fixa de verba no orçamento da educação com base em R$ 2 
bilhões (segundo o ponto 1.1) com progressão proporcional de acordo coma 
demanda para assistência estudantil em contraposição ao artigo oitavo* do 
PNAES  que  não  estabelece  verba  especifica  para  assistência  estudantil, 
ficando a mercê de cortes na educação, como vimos nos últimos anos.

*Art. 8o as despesas do PNAES correrão à conta das dotações orçamentarias  
anualmente  consignadas  ao  ministério  da  educação  ou  as  instituições  



federais  de  ensino  superior,  devendo o  poder  executivo  compatibilizar  a  
quantidade de benefícios.

2.3  Criação  de  mecanismos  de  controle  social  por  parte  da  comunidade 
acadêmica das verbas destinadas ao PNAES.

2.4  Que  a  verba  do  PNAES  seja  para  garantia  da  universalização  das 
politicas  de  permanência  com  RUs,  alojamentos,  transporte  e  creche, 
contemplando a demanda existente e incorporando as  demandas da pós 
graduação e do ensino básico.

2.5 Destinação de verba específica da Assistência Estudantil para as mães 
estudantes e a construção de creches universitárias que atendam a toda a 
comunidade acadêmica.

2.6 Revogação do Decreto n° 7.416 de 31 de dezembro de 2010 que impede 
o  aumento  da  bolsa  permanência  e  seu  acúmulo  com  bolsas  de  outra 
natureza. Ampliação do valor das bolsas acadêmicas e bolsas permanência 
tendo como referencia o salário mínimo.

2.7 Contra o novo ENEM. Expansão das vagas visando a universalização do 
ensino, rumo ao fim do vestibular.

2.8  Criação  de  uma  lei  que  institua  o  passe  livre  nacional  para  todos 
estudantes, sem restrição e subsídios.

2.9  Apoio  aos  pré-vestibulares  populares  como  forma  de  ampliação  do 
acesso de estudantes de baixa renda à Universidade.

2.10 Garantia de acessibilidade de pessoas com deficiência física em todos 
os espaços das Instituições de Ensino.

2.11  Contratação  e  capacitação  de  servidores  e  professores,  bem como 
compra  e  disponibilização  de  materiais  para  atender  as  pessoas  com 
necessidades especiais.

2.12 Nenhuma criação de novos campi ou cursos sem a estrutura necessária 
pra acesso e permanência,  tais como: estrutura física com acessibilidade, 
relação um professor  para cada 10 estudantes, contratação de funcionários, 
restaurante universitário,  moradia  estudantil,  criação de linhas de  ônibus 
para campi afastados, creche universitária, laboratório de informática.

2.13 Ampliação e renovação do acervo.  Construção de novas bibliotecas. 
Melhorias nas que já existem, garantia de xerox gratuito como Assistência 
Estudantil.

2.14  Ampliar  o  diálogo  com  os  movimentos  sociais  para  identificar  a 
demanda  e  implantar  cursos  de  graduação  e  técnicos  que  atendam  os 
assentados pela Reforma Agrária, bem como os quilombolas e populações 
indígenas.  Que  o  PRONERA  seja  implantado  como  uma  política  pública, 
respeitando as deliberações dos movimentos sociais.



Eixo 3 - Democracia nas universidades e autonomia para a produção do 
conhecimento.

3.1. Composição  paritária  entre  os  3  segmentos  da  universidade 
(estudantes,  professores e tecnicos-administrativos)  nos Conselhos Superiores e 
instancias deliberativas da universidade. Eleições diretas para reitores e diretores 
de unidade que sejam no minimo paritária e o fim da lista triplice; revogação das leis 
5540 e 9192 e paragrafo unico do art. 56 da lei 9394, que estabelecem o pes de 70% 
aos docentes nas elições e na composição dos orgãos deliberativos.

3.2.Instituição  de  plebiscitos  e  referendos ou assembléias  comunitárias  com poder 
deliberativo sobre temas relevantes para a universidade (como o REUNI) com voto de 
carater universal.

3.3.Revogação  da  lei  de  incentivo  tecnologógico,  que  permite  o  financiamento  de 
pesquisas por meio de empresas privadas dentro da universidade, condicionando as 
pesquisas a um carater mercadologico e ferindo a autonomia universitária.

3.4.Pelo fim da resolução CNE 09/2002 que impõe a separação do bacharelado e 
licendiatura.

3.5.Pela  criação  e  ampliação  dos  colégios  aplicação  nas  instituições  federais  de 
ensino, que atendam o conjunto da educação educação básica e médio.

3.6. Criação de um mecanismo democratico para elaboração das diretrizes curriculares 
e  que  as  novas  ementas  de  curriculos  sejam decididos  a  partir  da  instituição  de 
plebiscitos e referendos ou assembléias comunitárias com poder deliberativo com voto 
de carater universal.

Eixo 4 - Contra a Privatização

4.1 Contra a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). 
4.1.1  Pela  incorporação  da  mão  de  obra  terceirizada  dos  HUs  ao 

quadro efetivo das IFES, com regime jurídico único (RJU) e expansão de 
quadro atual através de concursos públicos com RJU. 

4.1.2 Pela manutenção da autonomia dos HUs, do caráter de ensino 
destas unidades e atendimento 100% SUS (sem dupla porta de entrada).

4.1.3  Revogação  dos  contratos  já  firmados  e  a  não  realização  de 
novos contratos da EBSERH com as IFES.

4.1.4 Pelo aprimoramento da gestão direta dos HUs pelas IFES, com 
participação  direta  e  paritária  de  docentes,  servidores  técnico-
administrativos em educação, estudantes e usuários.

4.2 Contra os cursos pagos em instituições públicas:  Fim da cobrança de 
mensalidade e taxas nos cursos em todos os níveis de ensino (fundamental, 
médio,  graduação  e  pós  lato  sensu  e  strictu  sensu).  Revogação  dos 
pareceres 0364/2002 e 0081/2003. 

4.3 Plano de contratação imediata, via concurso público, de professores de 
40 horas D.E., e de técnicos administrativos de 30 horas. 



4.4 Reabertura imediata de concursos para servidores públicos federais de 
classe C (setor de limpeza, cozinheiros, seguranças, etc.)

4.5 Criação de uma guarda universitária sob orientação humanizada 
e não repressiva.

4.6 Não utilização de projetos e programas de extensão como prestação de 
serviços  à  empresas  em  detrimento  de  serviços  à  sociedade  em  geral, 
fazendo com que tais programas tenham a sua função social garantida.

4.7 Proibição de laboratórios e espaços físicos destinados ao tripé ensino-
pesquisa-extensão, restritos a empresas ou grupos privados na instituição 
de Ensino Público. Controle da Comunidade acadêmica sobre as licitações. 

4.8 Fim das Fundações Privadas de Apoio dentro das Instituições Públicas de 
Ensino. As verbas devem ser geridas pela administração da Universidade de 
forma  transparente  e  democrática.  Revogação  do  Decreto  7423  de 
dezembro de 2010.

4.9 Inclusão da extensão nos currículos dos cursos de graduação;

4.10 Contra as isenções fiscais às instituições de ensino privado por meio de 
programas como o PROUNI,  FIES, PRONATEC ou qualquer outro com este 
caráter.  Manutenção  das  bolsas  para  os  estudantes  beneficiados  pelas 
próprias  Instituições  e  incorporação  dos  bolsistas  às  Universidades. 
Destinação  dos  impostos  arrecadados  para  as  instituições  públicas  e 
estatização das Instituições Públicas que não pagarem seus impostos; fim 
das parcerias público-privadas.

Eixo 5 – Pós-graduação

5.1Reajuste imediato do valor das bolsas em, pelo menos, 40% do seu valor 
atual. Ampliação do número de bolsas.

5.2Revisão dos critérios  produtivistas  da CAPES/CNPQ quanto  à  pesquisa 
cientifica,  bem  como  o  tratamento  desigual  entre  diferentes  áreas. 
Flexibilidade dos prazos das agências de fomento.

5.3Politica de assistência estudantil que contemple os estudantes da pós-
graduação, especialmente moradia e RUs. 

5.4Melhores condições de trabalho e infraestrutura, tais como: estruturação 
das  bibliotecas  (acervo  bibliográfico  e  espaço  físico),  salas  de  estudo 
individuais e coletivas, laboratórios de informática, entre outras.

5.5Garantia do direito de greve aos pós-graduandos.


