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Ofício Andifes nº 175/2015

Brasília, 22 de outubro de 2015.

Senhor Ministro,

No momento em que nos apresentamos como nova diretoria da ANDIFES,
empossada em 28 de julho de 2015, com a disposição de continuar com o diálogo franco e
propositivo com esse Ministério, reafirmamos nossos compromissos e responsabilidades
com a educação do país e com a defesa intransigente dos princípios democráticos que
regem a nossa atual política brasileira.
Com a compreensão e o espírito de colaboração, considerando o grave e complexo
momento da vida econômica e política do país, as universidades promoveram os ajustes
orçamentários possíveis, a partir das restrições em custeio e capital impostas pelos cortes
no orçamento do MEC, a partir de junho deste ano.
Esses ajustes não têm sido fáceis, considerando que as Universidades Federais
estavam ainda vivenciando o vigoroso processo de expansão do ensino superior federal,
implementado pela exitosa política do Governo Federal com as nossas instituições.
Para que essas limitações não prejudiquem as políticas do governo para a educação
superior do país, temos trabalhado com o MEC na busca de soluções para os problemas
que atingem a complexa gestão do cotidiano das Universidades Federais brasileiras.
Com a volta de Vossa Excelência ao comando do Ministério, temos a certeza de que
poderemos contar com o seu apoio no convencimento do Governo Federal a respeito não
só da necessidade de recursos para finalizarmos o ano acadêmico de 2015, mas também
da garantia do orçamento previsto para 2016, conforme acordado com esse Ministério,
necessário para darmos concretude a uma trajetória descrita no Brasil nos últimos anos,
que valoriza a qualidade e a inclusão na educação pública. Também é fundamental
contarmos com a garantia de todos os concursos já previstos, para a continuidade dos
cursos pactuados.
Na história das Universidades Federais, sempre houve a demonstração da nossa
capacidade de enfrentamento das adversidades e de suas superações, evidenciando
sempre a nossa responsabilidade e compromisso social. Por este motivo, considerando o
momento de carência de recursos, julgamos oportuno, em conjunto com o MEC,
promovermos uma avaliação dos principais programas nacionais que dão sustentação às
políticas de educação superior, tais como: REUNI, ENEM, SISU, UAB, PARFOR, PIBID,
Ciência sem Fronteiras, entre outras importantes iniciativas.

Excelentíssimo senhor Ministro Aloizio Mercadante
Ministério da Educação
Brasília/DF.
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Compreendendo que as adversidades vividas pelo país nesse momento deverão ser
superadas, julgamos imprescindível que iniciemos um novo processo de proposições de
políticas que nos possibilitem dar apoio ao cumprimento das metas estabelecidas pelo PNE
e a pavimentação de um caminho de futuro em que a inclusão, o respeito à diversidade, o
direito à educação, a busca da excelência no ensino, na pesquisa e na extensão sejam
maiores do que quaisquer circunstâncias conjunturais.
Dentre as metas do PNE, as Universidades Federais destacam a necessidade de
uma forte política para a formação de professores, além de ações que contribuam
significativamente para a melhora da qualidade da educação básica. A discussão da EAD,
com o objetivo de sua institucionalização, se faz necessária nesse contexto, com a revisão
do papel da UAB.
Será importante contarmos com a sinalização do governo para que as universidades
apresentem seus PDI, até o mês de agosto de 2016, incluindo suas proposições em termos
das metas do PNE.
Também compreendemos como de suma importância dar encaminhamentos à
proposta de autonomia, já encaminhada pela Andifes a esse ministério e discutirmos o
modelo de financiamento do custeio das nossas instituições, trazendo para esse espaço de
discussão a pós-graduação, com a sua extraordinária expansão nos últimos anos, a
pesquisa e a inovação, a internacionalização e a diversidade das nossas universidades.
Com o espírito, portanto, de contribuição para a construção de um país em que a
educação seja o seu alicerce, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria e, ao mesmo
tempo, solicitamos sua mediação para um novo encontro dos reitores e reitoras com a
Presidente da República, para discutirmos o papel das Universidades Federais no
desenvolvimento do país.
Respeitosamente,
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