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MOÇÃO DE APELO

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições E
considerando as deliberações ocorridas em sua III sessão ordinária de 2018, realizada no dia
02 de outubro, manifesta seu apelo aos Senhores Deputados e Senhoras Deputadas Federais
do Estado de São Paulo junto à Câmara dos Deputados Federais do Brasil, quanto à peça
apresentada no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2019, pelo Poder Executivo
ao Congresso Nacional, na qual se verificou redução de 20,42% na monta do Programa de
“Assistência ao Estudante do Ensino Superior”, estimada pela UFABC para atender
minimamente às demandas para 2019.
A atual política de auxílio ao estudante do ensino superior vive seu momento
mais crítico diante da conjuntura econômica brasileira, na qual a população jovem, segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2018, sofre a exposição ao
desemprego de aproximadamente 26,6%. Soma-se isso ao elevado grau de vulnerabilidade
social o fator de redução da massa salarial das famílias brasileiras.
A combinação de exposição ao desemprego e da redução da massa salarial
das famílias, sucumbe os estudantes universitários a um precário e insustentável projeto de
qualificação e formação acadêmica superior. A UFABC tem por primordial a oferta de
educação pública gratuita e de qualidade e dessa forma não basta o simples ingresso ao
ensino superior, mas sim assegurar que esse conjunto da população disponha de condições
adequadas para a execução pedagógica e plena capacidades de progressão.
O Programa “Assistência ao Estudante do Ensino Superior” foi apresentado
ao Governo Federal com estimativas orçamentárias na ordem de R$ 10.165.577,84, no
conjunto da proposta orçamentária encaminhada pela UFABC ao Ministério da Educação
(MEC) e agora retorna via PLOA 2019, para apreciação do egrégio Congresso Nacional, o
montante de R$ 8.089.181,00, totalizando uma redução de 20,42%.
A redução dessa proporção orçamentária ao Programa “Assistência ao
Estudante do Ensino Superior” impactará de forma perversa na vida acadêmica da população
universitária mais vulnerável e que se trata justamente da segmentação social cujos impactos
positivos advindos da obtenção de qualificação superior são socialmente mais positivos.
Dessa forma, a incapacidade em oferecer auxílio para a permanência estudantil acarretará
em maior evasão e deterioração das políticas progressistas sociais.
A UFABC encontra-se em esforço administrativo, da ordem de restrição
orçamentária, que lhe imputam condição incompatível com seus objetivos de fornecer e
produzir conhecimento e tecnologia minimamente satisfatórios. A dilapidação das condições
financeiras é alarmante e levará, em curto espaço de tempo, à deterioração e precarização de
seu objetivo social: o ensino e a pesquisa de vanguarda.

Dessa forma, este Conselho Superior da Universidade Federal do ABC apela
aos estimados e estimadas congressistas paulistas, para que apresentem emendas aditivas à
PLOA 2019, no oportuno momento calendário (de 1º a 20 de outubro de 2018), direcionadas
ao Programa de “Assistência do Estudante de Ensino Superior”, a fim de recompor o valor
estimado inicialmente, não só pela UFABC, mas também pelas demais universidades
federais localizadas no Estado de São Paulo.

III sessão ordinária, 02 de outubro de 2018.

Dácio Roberto Matheus
Presidente
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