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EXTRAPAUTA

10% do PIB para a Educação
A comissão especial do Plano Nacional de Educação (PNE) aprovou a aplicação de 10% do Produ-

to Interno Bruto (PIB) em políticas de educação até 2020. A proposta aprovada em sessão na Câmara 
no dia 26 de junho determina ainda que até chegar aos 10%, a aplicação deve ser de no mínimo de 7% 
do PIB. Atualmente o país investe 5,1% do PIB no setor, incluindo recursos da União, dos estados e 
municípios. O aumento do percentual de investimento em Educação previsto no texto do PNE, de 7% 
para 10%, é uma reivindicação dos movimentos sociais e entidades ligadas ao setor da Educação, que 
vêm pressionando os deputados pela implantação de um sistema nacional de educação, caso da Contee 
e do Sinpro/RS. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Em nota, o ministro Aloizio Merca-
dante afirmou que implantar o percentual será uma “tarefa política difícil”, pois representa dobrar os 
investimentos em Educação na próxima década. 

A Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado aprovou projeto de lei que reserva 50% 
das vagas em universidades federais e estaduais 
para estudantes que cursaram integralmente o 
Ensino Médio na rede pública. O percentual 
também deverá ser observado nas instituições 
federais de ensino técnico de nível médio. A ma-

téria ainda será votada nas comissões Educação 
e de Assuntos Sociais. A proposta, já aprovada 
na Câmara, reserva metade desses 50% para es-
tudantes oriundos de famílias com renda igual 
ou inferior a um salário mínimo e meio por pes-
soa, com preferência de turnos para alunos que 
se autodeclararem negros, pardos e indígenas.

Estudantes ocuparam a Comissão Especial do PNE, na 
Câmara, para pressionar pelo aumento do percentual
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Gestão de Instituições de Ensino
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MATRÍCULAS

De 15 de junho a 3 de agosto de 2012.
Local: Secretaria de Pós-Graduação da FAPA.
Av. Manoel Elias, 2001– Porto Alegre/RS
Horário: das 14h às 17h e das 18h às 21h30min
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