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MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e, CONSIDERANDO as
deliberações ocorridas em sua II sessão ordinária, realizada em 25 de maio de 2021,
MANIFESTA profunda preocupação com a situação orçamentária da Universidade Federal
do ABC no exercício de 2021 e com as possíveis consequências para o seu funcionamento
durante este ano e nos próximos.
A Universidade Federal do ABC tem sofrido sucessivos cortes e bloqueios
orçamentários, o que reduz drasticamente suas perspectivas de planejamento e viabilização
de gastos de custeio e investimento. Aliada à Emenda Constitucional nº 95, conhecida como
Teto de Gastos, esta sucessão de refreamentos do repasse de verbas públicas para o
Ensino Superior configura um verdadeiro desmantelamento da estrutura universitária e de
parte substanciosa do sistema brasileiro de Ciência, Tecnologia e Inovação.
O impacto no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da
UFABC e no cumprimento da missão da universidade, seguindo os princípios de excelência,
interdisciplinaridade e inclusão conforme orienta o seu Plano de Desenvolvimento
Institucional, é enorme. Neste sentido, faz-se necessário também observar o corrente
estreitamento da autonomia universitária, especialmente durante a emergência sanitária e a
crise político-econômica decorrentes da pandemia da COVID-19.
Em maio de 2021, a Reitoria da UFABC apontou as muitas restrições que tal quadro
coloca para a finalização do ano letivo, seguindo o bloqueio orçamentário, situação em que
também se encontram as demais Instituições Federais de Ensino Superior. Assim, o
Conselho Universitário da UFABC entende que a liberação dos recursos bloqueados e a
recomposição do orçamento em relação aos cortes impostos na Lei Orçamentária Anual de
2021 são medidas urgentes para a sobrevivência do Ensino Superior Federal, como um
todo, e da UFABC, em particular.
Este Conselho demanda, portanto, que providências sejam tomadas para a reversão
dos impactos já causados pelas constantes retrações orçamentárias sofridas pela UFABC e

pelo conjunto das Instituições Federais de Ensino Superior, garantindo, pelos anos
vindouros, a existência da universidade pública, gratuita, de qualidade e acessível para
todos.
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