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MOÇÃO DE REPÚDIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO CONTRA O
SEQUESTRO FINANCEIRO DAS UNIVERSIDADES

 
O Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal de São

Carlos(UFSCar), em sua 266ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de dezembro de
2022, deliberou por manifestar seu repúdio contra o  sequestro de recursos das
universidades, pelo Governo Federal, destinados, dentre outros fins, ao pagamento
de bolsas aos estudantes da Graduação e também da Pós-Graduação, bolsistas da
CAPES. Recursos estes restabelecidos nos últimos dias, a partir da mobilização das
universidades e entidades sindicais e estudantis.

Esta lamentável e inédita medida agrava o cenário da Universidade que,
mesmo tendo planejado e replanejado seu orçamento ao longo de 2022 e
empenhado todos os recursos para o pagamento de suas despesas, não conseguirá
efetivá-los conforme planejado até janeiro de 2023.

Diante deste cenário, e através das mobilizações já realizadas pela
Universidade através da sua Administração Superior e das entidades sindicais e
estudantis, exigimos do Governo Federal a imediata reposição dos recursos à
Universidade. Sem os recursos financeiros, os estudantes sofrem com a falta de
recursos para manterem sua permanência na Universidade que, por sua vez,  não
tem condições de garantir a realização de suas atividades administrativas e as  de
Ensino, Pesquisa e Extensão.

Reverter este cenário de desrespeito ao cumprimento do orçamento
previsto, em que as verbas previstas para Educação, Ciência e Tecnologia não são
respeitadas é fundamental. O dinheiro das universidades deve ser devolvido
imediatamente. A UFSCar seguirá lutando pela Educação Superior pública, de
qualidade e gratuita, e pela Ciência e Tecnologia.

 
São Carlos, 16 de dezembro de 2022

 
 

Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis
Presidente do Conselho Universitário em exercício
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Documento assinado eletronicamente por Maria de Jesus Dutra dos Reis,
Reitor(a) em Exercício, em 16/12/2022, às 16:18, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador 0906900 e o
código CRC 2A596ACA.

Referência: Caso responda a este documento, indicar
expressamente o Processo nº 23112.042812/2022-84 SEI nº 0906900 

Modelo de Documento:  Moção, versão de 02/Agosto/2019  
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