FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
PÚBLICA SUPERIOR
A Lei Cherish Act
(SB.741/HB.1214)

Um ato de comprometimento dos recursos de ensino superior para
garantir um sistema de ensino superior público forte e saudável.

Um relatório independente sobre financiamento do ensino superior
descobriu que, contabilizando a inflação e as mudanças nas
matrículas dos alunos, as alocações para o ensino superior público em
Massachusetts foram reduzidas em 31% desde o FY01. O mesmo relatório
constatou que a parcela dos custos do ensino superior custeados pelos
estudantes e suas famílias mudou drasticamente nesse mesmo período,
de aproximadamente 30% no FY01 para aproximadamente 55% no FY16.
Os impactos desse sub financiamento crônico são sentidos
profundamente por nossos alunos e por nossos professores e funcionários
dedicados. A Lei Cherish Act, apresentada pelo Senador Jo Comerford
(D-Northampton) e pelos Representantes Sean Garballey (D-Arlington) e
Paul Mark (D-Peru), reafirmaria o compromisso do estado com o ensino
superior público para:
✏ Implementar as principais conclusões da Comissão de Finanças para

o Ensino Superior de 2014, resultando em mais de U$ 600 milhões
em financiamento adicional para o ensino superior público. Esses
novos fundos devem complementar - e não substituir - o financiamento
existente.

✏ Estabelecer no estatuto um nível mínimo de financiamento justo e
adequado para o ensino superior público, não inferior ao nível de
financiamento por aluno no FY01, ajustado pela inflação.

✏ Congelamento das mensalidades e taxas por cinco anos, enquanto

o Legislativo apropria os fundos necessários para atingir os níveis de
financiamento por aluno no FY01 em cinco anos.

Os presidentes de todas as 29 faculdades e universidades públicas
endossaram A Lei Cherish Act, que tem 116 patrocinadores na Câmara e
no Senado.

A aprovação do A Lei Cherish
Act quer dizer:
✔ Acabar com a espiral descendente do
financiamento estatal para o ensino
superior público. O investimento em
faculdades e universidades públicas
melhora a qualidade de vida em
Massachusetts e beneficia a economia
geral do estado. Os empregadores
estão cada vez mais se voltando para
universidades estaduais e faculdades
comunitárias para fornecer uma força de
trabalho qualificada.
✔ Abordar a dívida esmagadora dos
estudantes e famílias que dependem
de nossas faculdades e universidades
públicas. A dívida média dos estudantes
em Massachusetts é de U$ 37.172, e
o custo de frequentar uma faculdade
pública em Massachusetts aumentou
mais rapidamente do que em qualquer
outro estado. A opção pública está
ficando tão fora de alcance quanto as
faculdades particulares para as famílias
trabalhadoras.
✔ Contratar mais educadores em tempo
integral e melhorar as condições de
trabalho para auxiliares mal pagos e
profissionais que não têm acesso a
benefícios.
✔ Melhorar a condição física de nossos
campus, que sofreram adiamento de
manutenção por anos, e aliviar alguma
dívida de capital.
✔ Inverter cortes feitos a profissionais e
classificados de nossos campus.
✔ Programas de financiamento que
apoiam estudantes de populações
tradicionalmente carentes, conforme
descrito na “Agenda da Equidade” do
Conselho Estadual de Ensino Superior,
adotada em 2018.
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