Ofício nº 05/2021
São Paulo, 13 de maio de 2021.

Às e aos Excelentíssimas(os) Deputadas(os) Federais e Senadoras(es) da Bancada
Paulista no Congresso Nacional

Assunto: PLN para recomposição do orçamento de 2021 das Instituições Federais de
Ensino Técnico e Superior do Estado de São Paulo.
Senhoras e Senhores parlamentares por São Paulo,

Nós, Reitores e Reitora das Instituições Federais de Ensino Técnico e Superior (IFES) do
Estado de São Paulo, trazemos respeitosamente à elevada consideração de Vossas
Excelências nossa grande preocupação em relação ao bloqueio dos valores referentes
ao orçamento discricionário para as instituições aqui representadas. Caso seja mantida,
a retenção desses valores inviabilizará, já nos próximos meses, as condições de
honrarmos pagamentos com despesas básicas, como energia elétrica, abastecimento de
água, limpeza das instalações, acesso a serviços de internet, recursos de tecnologia da
informação para atividades remotas, contratos com trabalhadores em situação de
terceirização, pagamento de bolsas, entre outros. A eventual interrupção desses
serviços impossibilita a manutenção das atividades corriqueiras dessas instituições,
como as aulas e as ações de pesquisa e de extensão e, também, as condições de
trabalho.
Diante da situação exposta, vimos, cordialmente, pleitear o notável apoio das senhoras
e senhores parlamentares na intermediação de uma agenda, para os próximos dias,
entre os assinantes dessa carta e o excelentíssimo senhor Ministro da Educação, Milton
Ribeiro. Pretendemos, nessa conversa:
•

Propor a elaboração de um Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) para
recomposição do orçamento de 2021 das IFES;

•

Solicitar a disponibilização imediata dos recursos aprovados na Lei Orçamentária
de 2021 para viabilizar a execução das atividades das IFES;

Ademais, também julgamos oportuno registrar nossa expectativa de contar com apoio
e mobilização de vossas excelências para liberação dos R$5 bilhões previstos para o
Fundo Nacional de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia (FNDCT) que, embora tenha
sido publicamente anunciada pelo Ministério da Economia, até o momento, não foi
disponibilizado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Por meio dessas tratativas e articulações conjuntas espera-se garantir a superação das
dificuldades impostas pelo condicionamento, vetos e bloqueio dos recursos e manter e
qualificar a oferta de serviços públicos educacionais com excelência e inclusão para a
sociedade brasileira.
Disponibilizamos, a seguir, manifestações públicas sobre as temáticas aqui elencadas,
divulgadas recentemente pelas entidades representativas das instituições aqui
signatárias.
As universidades federais se recusam a parar
Nota publicada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino (Andifes), em 3 de maio de 2021.
Disponível em: https://www.andifes.org.br/?p=89092
A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica não para e não
pode parar
Nota publicada pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), em 7 de maio de 2021
Disponível em: https://portal.conif.org.br/br/component/content/article/84ultimas-noticias/4207-a-rede-federal-de-educacao-profissional-cientifica-etecnologica-nao-para-e-nao-pode-parar?Itemid=609
Carta destinada ao excelentíssimo senhor Ministro da Economia, Paulo Guedes
sobre os R$ 5 bilhões destinados ao MCTIC
Publicada pela Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento (ICTP), em 12 de
maio de 2021
Disponível em: https://portal.conif.org.br/br/component/content/article/84ultimas-noticias/4207-a-rede-federal-de-educacao-profissional-cientifica-etecnologica-nao-para-e-nao-pode-parar?Itemid=609

Na certeza de contar com vosso apoio, nos mantemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos e despedimo-nos com os cordiais cumprimentos.

Profª Drª Ana Beatriz de Oliveira
Reitora UFScar
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