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CONSELHO UNIVERSITÁRIO

2

Ata da Reunião Extraordinária

3

Aos nove

dias do mês de setembro do ano dois mil e dezenove,

às

4

quatorze horas e trinta minutos, no Auditório I da Biblioteca Comunitária da

5

Universidade Federal de São Carlos, sob a Presidência da Profa. Dra. Wanda

6

Aparecida Machado Hoffmann, foi iniciada a reunião extraordinária do Conselho

7

Universitário, especialmente convocada por meio do Of. nº 5/2019/ConsUni-

8

FUFSCar, com o tema ‘Manifestação da UFSCar em relação a atual situação do

9

CNPq e CAPES’. Após congratular-se com os membros presentes no plenário e

10

também com aqueles que acompanhavam a reunião por videoconferência nos

11

campi Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino, a Sra. Presidente fez uma abordagem

12

geral com dados relativos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

13

Superior (CAPES), fundação vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e ao

14

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,CNPq, órgão

15

ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC,

16

respectivamente às suas áreas de atuação e dados gerais nacionais referentes a

17

estes órgãos, os quais juntos correspondem a mais de 70% de investimentos em

18

pesquisas no Brasil. Informou os números totais e respectivos valores das

19

diversas bolsas, bem como o orçamento de ambos para 2019 e 2020 e os cortes

20

totais anunciados pelo governo. No âmbito da CAPES são 211.784 bolsas em

21

atividade em todas as áreas de atuação e o corte anunciado representou um

22

bloqueio de 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, com previsão

23

de chegar a 11 mil bolsas cortadas ainda no exercício de 2019. Para a UFSCar

24

o corte afetou 73 bolsas de mestrado e 32 de doutorado. O CNPq responsável por

25

79 mil bolsas, para a UFSCar o corte estava em 09 bolsas (08 PIBIC e 01 de

26

ações afirmativas), mas as expectativas caminhavam para uma situação muito

27

complexa. Lembrou que os recursos do MEC vinham reduzindo ano a ano, com

28

redução mais acentuada a partir de 2014 e que o Projeto de Lei Orçamentária

29

Anual, PLOA, para 2020, apontava redução em torno de 50% no orçamento da

30

CAPES. Apresentou também dados relativos a FINEP e FAPESP. Informou que

31

várias gestões que estavam sendo realizadas no âmbito da CAPES e pelo MEC

32

na tentativa de reverter a situação, bem como as várias interlocuções da Andifes

33

junto a Comissão de Educação do Congresso

34

entidades, tendo a UFSCar participado ativamente dessas interlocuções.

35

Informou sobre a campanha lançada pela SBPC com o tema ‘Ciência para que
1

e a diversos

ministérios

e

36

Ciência’, da qual a UFSCar participaria, no sentido de uma interlocução

37

fortíssima com o governo, com a sociedade, entidades, etc, com vistas a

38

superação deste momento crítico. Informou ainda sobre a comissão de Ciência e

39

Tecnologia da Andifes, integrada por ex-reitores, a qual realizou reuniões em

40

várias regiões do País com a finalidade de entender as demandas e colher

41

argumentos para munir a interlocução, ou seja, de certa forma, sensibilizar o

42

Congresso Nacional com as demandas das universidades; na reunião desta

43

Comissão realizada em São Paulo, foi subscrito pelas três universidades federais

44

juntamente com o Instituto Federal de São Paulo uma carta contendo uma série

45

de posições, análises e pedidos que sintetiza de certa forma o assunto ora em

46

discussão. Comentou que a ciência, tecnologia e inovação no Brasil cresceu

47

muito, com impactos positivos em todas as áreas - tecnologia, saúde, educação,

48

meio ambiente, informação, sustentabilidade, etc, assim, aproveitou para

49

solicitar colaboração e união dos membros do colegiado

50

propositivo como posição da UFSCar a ser levada aos interlocutores, na tentativa

51

de diálogo e reversão desse quadro complexo.

52

conjunto

53

financiamento de pesquisas na pós-graduação e na graduação, bem como

54

apresentados textos exarados por outras instituições se posicionando acerca dos

55

fatos; assim, dado o consenso dos membros presentes no plenário, encaminhou-

56

se para votação o

57

qual foi aprovado

58

encaminhamento ao MEC, MCTIC, SESu, Andifes, CAPES, CNPq e FINEP: “O

59

Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, reunido em 09 de

60

setembro de 2019, por unanimidade, deliberou por manifestar

61

preocupação e, mais do que isso, posicionar-se contrariamente aos cortes

62

sucessivos de recursos destinados à Educação, à Ciência e à Tecnologia e, mais

63

especificamente, à redução dramática nos orçamentos dos ministérios da

64

Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, do CNPq, da

65

CAPES e da FINEP, com o consequente corte nas bolsas concedidas por esses

66

órgãos, prejudicando o sistema nacional de Ciência e Tecnologia construído ao

67

longo de décadas que já se aproxima de tornarem-se irreversíveis. Realizar cortes

68

em setores que representam a força motriz de uma nação compromete

69

inevitavelmente o seu futuro.” Na sequência, conforme manifestação da Profa.

70

Dra. Ana Cristina J. da Cruz, relativa a mudanças institucionais internas de

71

forma que a UFSCar pudesse manter os estudantes que iriam ficar sem bolsas e

de

manifestações

contrárias

na

busca de algo

Em discussão, registrou-se um

aos

cortes

que

inviabilizam

o

texto apresentado pelo Prof. Dr. Bernardo A. do N. Teixeira, o
por unanimidade, a seguir transcrito na íntegra, para

2

sua imensa

72

sua proposição de instituição de um grupo de

73

plano emergencial de bolsas de forma a garantir que os estudantes continuassem

74

na universidade, a Sra. Presidente elogiando o posicionamento, informou que

75

algumas ações internas de acolhimento seriam possíveis, mas enfatizou a falta de

76

recursos financeiros, lembrando inclusive, do esforço muito grande que estava

77

sendo

78

financeiramente vulneráveis; dessa forma,

79

levantar falsa expectativa aos alunos. Após manifestações, acordou-se a criação

80

de um grupo de trabalho

81

discentes a serem indicados pelas respectivas diretorias de centro para estudos

82

e apresentação de proposta, conforme sugerido pela Profa. Ana. Durante a

83

reunião

84

encontravam-se do lado de fora, sem poder adentrar no recinto, bem como

85

manifestações para

86

comunidade. A Sra. Presidente informou que estavam sendo organizadas várias

87

reuniões nos diversos campi da UFSCar para discutir o Programa Future-se, mas

88

que desde a primeira minuta do Programa, várias outras versões já haviam sido

89

apresentadas; a versão original já havia sido modificada em vários aspectos.

90

Compartilhou que o Future-se não era o problema mas sim os diversos decretos

91

publicados a cada semana, limitando a autonomia das universidades, trazendo

92

problemas

93

administrativos que só poderá ser realizado caso satisfaça 14 critérios elencados

94

no decreto;

95

crescimento vegetativo das promoções e de concurso para o próximo ano;

96

mudanças nas regras de capacitação

97

mudanças no PNAES, escolha de reitores, cancelamento das FG´s de nível 4 a 9,

98

entre outros itens. Do Programa Future-se comentou ser contrária a instituição

99

de OS como proposto no programa, pois

feito

para

foram

como

manter

na

instituição

trabalho para apresentar um

os

bolsistas

da

graduação

comentou que não gostaria de

constituído pelos diretores de centro, pró-reitores e

registradas

manifestações

e

saudações

aos

alunos

que

que o Programa Future-se fosse debatido com toda

exemplo,

o

concurso

público

para

servidores

concurso público docente: somente se houver

técnico-

ampliação para o

para pós-doc e para servidores

esta Universidade

ta´s;

já funcionou no

100

passado com OS no hospital universitário e os problemas estão sendo

101

solucionados até o momento. Concluiu que as reuniões estavam agendadas para

102

discutir o Programa e posteriormente, com texto definitivo, seria apreciado e

103

discutido por este Conselho. O áudio da presente reunião em sua íntegra pode

104

ser acessado em http://www.soc.ufscar.br/consuni/2019/arquivos/consuni-extraordinario-09-

105

09-2019/consuni-09-09-2019.mp3

106

Nada mais havendo a tratar, às 17h 30min, a Sra. Presidente

107

agradecendo a presença e colaboração dos senhores conselheiros, declarou
3

108

encerrada a presente reunião, da qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na

109

qualidade de secretária, redigi a presente ata que assino, _________________ após

110

ser assinada pela Presidência e demais membros presentes.

111

Profa.Dra. Wanda A.M. Hoffmann

112

Prof.Dr. Ademir D. Caldeira

113

Prof.Dr. Roberto Ferrari Jr.

114

Prof.Dr. Guillermo A.L. Villagra

115

Prof.Dr. Henrique C. Duval

116

Profa.Dra. Ana Beatriz de Oliveira

117

Prof.Dr. Mário A. de S. Liziér

118

Prof.Dr. Ednaldo B. Pizzolato

119

Prof.Dr. Waldeck Shutzer

120

Prof.Dr. Adilson E. Presoto

121

Prof.Dr. Rafael V. Aroca

122

TA´s: Vania H.Gonçalves

123

Cássio B. T. Martingo

124

Flávia C.A. Salmázio

125

Natália P. Pennachioni

Prof.Dr. Walter Libardi

Prof.Dr. Márcio M. Fernandes

Profa.Dra. Audrey B. e Silva

Prof.Dr. João B. Fernandes

Prof.Dr. Leonardo A. de Andrade

Prof. Dr. Itamar A. Lorenzon

Profa.Dra. Maria Jesus D.dos Reis

Prof.Dr. Leandro I. L. de Faria

Prof.Dr. Luiz Bezerra Neto

Prof.Dr. Fábio Grigoletto

Prof.Dr. Evandro M. de Moraes

Profa.Dra. Camila Hofling

Prof.Dr. Marcos de O. Soares

Profa.Dra. Rita de Cássia Lana

Prof.Dr. José E. M. Baioni

Prof.Dr. Joelson G. de Carvalho

Prof.Dr. Wanderson F. Maia

Prof.Dr. Tiago da S. Alexandre

Augusto César H. Pinha

Ueslei da Conceição Lopes

Virgilio P. Ricci

Prof.Dr. Helder V.A. Galeti

Prof.Dr. Bernardo A. do N. Teixeira

Prof.Dr. Antonio A. Soares

Sérgio R. P. Nunes

Prof.Dr. André C.A. Santos

Pós-Grads.: Janaina M.G. da Cunha

Grads.: Matheus M.V. Ramos

Gabriel D. Salomão

Milena C. França
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Arlei O. Evaristo

Giulia Di Giovani Silva

Ana Carolina Bertolucci

