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Lustosa e Cristóvam assinam convénio sobre papel da universidade 
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A discussão do papel da 
universidade brasileira 
na Constituinte e da cons
trução da cidadania no 
Brasil são os principais 
objetivos de um convénio 
técnico assinado ontem 
entre o ministro da Des
burocratização, Paulo 
Lustosa, e n reitor da Uni
versidade de Brasília, 
Cristóvam Buarque. As 
conclusões desses deba
tes serão empregadas em 
projetos que o Ministério 
vem desenvolvendo para 
resgatar a participação 
do cidadão nos planos do 
Governo. 

O convénio envolve ba
sicamente a realização de 
dois seminários: "A Uni
versidade Brasileira e a 
Constituinte", envolven
do análises e depoimentos 
sobre o papel da Universi
dade na sociedade e na 
elaboração da Constitui
ção, na segunda quinzena 
de novembro; e "A Cons
trução da Cidadania", vi
sando buscar formas de 
aumentar a participação 

dos diferentes segmentos 
da sociedade civil nas de
cisões, a ser realizada na 
segunda quinzena de de
zembro. Ao mesmo tem
po, professores e pesqui
sadores da UnB envolvi
dos em projetos de ava
liação das politicas públi
cas, serão comissionados 
para realizarem estudos 
que resultem trabalhos 
de interesse do Programa 
Nacional de Desburocra
tização. Esses debates 
deverão convergir, no 
próximo ano, para a cria
ção de um Centro"de Es
tudos de Politicas Gover
namentais na UnB, com a 
participação de pessoas 
ligadas às áreas de Admi
nistração, Direito, Econo
mia, Ciência Política, Re
lações Internacionais e 
Ciências Sociais. 

Segundo o ministro 
Paulo Lustosa, a assina
tura desse convénio vem 
contribuir para a consoli
dação da democracia no 
País, diminuindo a dis
tância que existe hoje en

tre o Estado e o cidadão. 
Na sua opinião, nenhuma 
proposta de consolidação 
do Estado brasileiro pode 
descartar questões como 
a restauração da cidada
nia, a ampliação da parti
cipação da sociedade ci
vil nas d e c i s õ e s , o 
equilíbrio dos três pode
res, o fortalecimento da 
federação e dos governos 
locais e o resgate da divi
da social. 

Cristóvam Buarque, 
por sua vez, afirmou que 
essas discussões vêm de 
encontro aos dois objeti
vos fundamentais da 
UnB: tentar integrar a 
Universidade aos proble
mas reais vividos pela so
ciedade e colaborar para 
o encontro de melhores 
soluções para esses pro
blemas. Cristóvam agra
deceu ainda a escolha da 
UnB como ponto de parti
da para os convénios que 
o Ministério pretende de
senvolver no sentido de 
aumentar a participação 
da população nos planos 
decisões do Governo. 
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