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Ofício Andifes nº 028/2022                          Brasília, 08 de março de 2022 

 

Excelentíssima Senhora Parlamentar, 

 

Em nome da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior – Andifes, agradeço o apoio de Vossa Excelência no esforço para recuperar o 
orçamento das Universidades Federais na LOA 2022. Ainda que não tenhamos alcançado 
o valor necessário, uma vez que os recursos para custeio e investimento alocados na lei são 
inferiores aos executados em 2019, os acréscimos em relação à PLOA serão úteis para o 
financiamento dessas instituições.  

No entanto, o Sr. Presidente da República sancionou a LOA 2022 com vetos no 
orçamento da Educação e da Ciência & Tecnologia, que atingem diretamente às 
Universidades Federais, conforme segue:  

Secretaria de Educação Superior – SESu: 

R$ 87.508.499 - recursos de investimento - emendas de bancada 

Ministério da Ciência & Tecnologia 

R$ 63.165.845 - total de corte 

Considerando valores reais de 2019, os últimos cortes impõem uma necessidade de 
recomposição de quase R$ 2 bilhões no orçamento das Universidades Federais para 2022. 
Por isso, solicitamos o apoio de V.Exa. para rejeitar os vetos que impõem as reduções 
orçamentárias acima citadas. Esse pleito contribuirá com a recomposição orçamentária, 
ainda que não seja em sua totalidade, e para a criação de condições para o financiamento 
do Ensino Superior público, sobretudo nesse momento em que empenhamos esforços para 
a retomada das atividades acadêmicas presenciais, além, obviamente, de demonstrar de 
forma inequívoca a sensibilidade do Congresso Nacional à importância das Universidades 
Federais no projeto de desenvolvimento econômico e social de nosso País. 

Respeitosamente,  

 
 
 
 
 
 
 
 
Excelentíssima Senhora Senadora Rose de Freitas 
Presidente da Comissão Mista de Orçamento 
OFAND028/2022-EAS 


