Sinopse das deliberações da reunião extraordinária do ConsUni em
conjunto com o CEPE, realizada em 05/04/2002
A reunião teve como objetivo fundamental definir estratégias que permitam a ampliação do
quadro de servidores da UFSCar em função de seus indicadores. Além disso, foi abordada a
questão do não acompanhamento do número de bolsas de pós-graduação concedidas pelos
órgãos de fomento em relação à expansão do sistema de pós-graduação.
Após ampla discussão, decidiu-se pela constituição de uma comissão que seria responsável
pela elaboração de documentos traçando um quadro claro da real situação do sistema
federal de ensino superior e, particularmente, da UFSCar. Essas publicações devem mostrar
que muitas das distorções internas do sistema foram criadas pelo próprio Governo Federal e
que são utilizadas informações incompletas e incorretas que acabam por denegrir a imagem
das universidades federais.
Na discussão foi destacada a importância de se defender a relação entre docência e
pesquisa nas universidades públicas e que essa relação precisa ser considerada nos
modelos de alocação de recursos utilizados pelo Ministério da Educação. Isto porque o atual
modelo prioriza o número de alunos de graduação atendidos pelas instituições em detrimento
de outras atividades também fundamentais. Além disso, vem sendo desconsideradas,
sistematicamente, as particularidades de cada universidade. No caso da UFSCar, por
exemplo, esse tratamento padronizado é particularmente prejudicial, uma vez que a
Universidade teve, desde sua criação, um quadro enxuto, hoje insuficiente devido aos cortes
e à não reposição.
Após a elaboração dos documentos*, eles deverão ser encaminhados a figuras importantes
no cenário de tomada de decisões relativas ao ensino superior público no Brasil, em especial
ao Secretário de Ensino Superior, que deverá ser convidado a vir à UFSCar para participar
de uma reunião conjunta entre ConsUni e CEPE. Além do Secretário, outras figuras de
destaque deverão ser convidadas à UFSCar de modo a sensibilizá-las sobre a grave situação
vivida hoje pela instituição.
Por último, decidiu-se que, com o devido respaldo dos colegiados, o reitor deverá atuar junto
às instâncias competentes visando a reposição e ampliação do quadro docente e de
servidores técnico-administrativos da UFSCar.
* Contribuições da comunidade para essa elaboração são bem-vindas.

