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Ofício Andifes nº 005/2021

Brasília, 18 de fevereiro de 2021

Senhor Presidente,
Ao analisar a PLOA 2021, os reitores das universidades federais, reunidos na Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES, confirmaram
uma redução na previsão de despesas discricionárias das universidades federais em 17,5%. Do
total, já com essa redução, temos uma parcela de 55,28% em recursos condicionados.
Foi verificado, também, que o CNPq sofrerá uma redução de 8,3% em seus recursos,
contando com apenas 22 milhões de reais para fomento à pesquisa, o que representa 18% do
valor destinado em 2019. Já a Capes perde 1,2 bilhões em comparação aos 4,2 bilhões de reais
que dispunha há dois anos. Em todos os casos, boa parte dos recursos está condicionada ao
cumprimento da meta fiscal e depende de aprovação de orçamento suplementar ao longo do ano.
Frisamos que, apesar da pandemia, as universidades federais não pararam. Após estudos
e medidas de biossegurança, bem como adaptações tecnológicas, nossas atividades de ensino
foram retomadas por meio remoto. Além da dedicação na pesquisa, também realizamos centenas
de iniciativas, desde testes na população, desenvolvimento de equipamentos de segurança, até a
mobilização dos nossos 45 hospitais com milhares de leitos vinculados ao SUS.
Nesse contexto de dificuldades e escolha de prioridades, mesmo com contínuos esforços
para manutenção da qualidade e inclusão de alunos de menor renda, a anunciada redução nos
limites orçamentários tornará a situação insustentável. Com esse novo corte, nenhuma instituição
poderá cumprir suas finalidades de ensino, pesquisa e extensão, além de não ser possível manter
a assistência estudantil aos alunos de baixa renda – grupo certamente ampliado pelos efeitos
econômicos da pandemia.
Nessa perspectiva, são renovadas nossas preocupações com o funcionamento das
nossas instituições federais de ensino superior, pelo que solicitamos o apoio de Vossa Excelência
para a correção dos valores do orçamento de 2021 em R$ 1,2 bilhões, montante necessário para
a reposição dos valores referentes a 2020, e que irão atender aos mais de 320 campi em todos
os estados da federação.
Certos de podermos contar a sensibilidade de Vossa Excelência para essa pauta
imprescindível para todos os brasileiros, sobretudo nesse momento em que a ciência tem sido a
maior aliada do País na luta contra o Coronavírus, agradecemos sua atenção e nos colocamos à
disposição para eventuais informações adicionais que se façam necessárias por meio do telefone
(61) 3321-6341 e do e-mail andifes@andifes.org.br.
Respeitosamente,

Excelentíssimo Senhor Presidente Deputado Federal Arthur Lira – PP/AL
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