
Curitiba, 23 de março de 2021.

À(aos) excelentíssimas(os)

Deputadas(os) Federais da bancada paranaense.

Assunto: Perigos de corte nas verbas de custeio das IFES no orçamento federal.

 Em atenção aos encaminhamentos tomados pelos subscritores da presente em reunião ocorrida com
a coordenação da bancada, vimos encarecer o apoio dos representantes do povo do Paraná no sentido de impedir o
substancial  e  iminente  corte  no  orçamento  das  nossas  instituições  federais  de ensino (as três  Universidades e  o
Instituto Federal), tal como foi anunciado pelo Relatório Setorial da Educação da CMO. No caso das Universidades
Brasileiras e Institutos Federais EPT, o corte do financiamento previsto para 2021 em suas atividades de manutenção
(como luz, transporte, limpeza, vigilância, etc.) representaria cerca de 18% (no caso das IFES, redução  nominal de
R$ 1,18 bilhão), se comparado ao orçamento aprovado em 2020. Se confirmado, esse corte inviabilizará o próprio
funcionamento das instituições. Ademais, neste ano a redução prevista para as verbas do PNAES (que garantem a
permanência dos estudantes mais pobres) é radical, o que antecipa um cenário dramático. Importante lembrar que nos
últimos seis anos estas verbas de manutenção já têm sido reduzidas ano a ano, apesar de nossas instituições estarem
num ciclo de expansão e as despesas correntes (pela inflação ou revisão de contratos) aumentarem ano a ano. Não há
mais “gordura” para queimar. As instituições pedem socorro. Se não forem salvas agora, haverá um cenário trágico de
interrupção de atividades antes do final do ano e de evasão, sobretudo de estudantes mais carentes.

Importante  relembrar  que  as  quatro  instituições  subscritoras,  juntas,  abrigam 12.757  servidores
(docentes e técnicos), 108.885 estudantes e 2.096 trabalhadores terceirizados, presentes em 51 municípios do Paraná.
São instituições cruciais para o desenvolvimento dos paranaenses. Mas – e cremos que no cenário da pandemia isso
se demonstrou de modo ainda mais eloquente – são cruciais para os momentos de maior necessidade e urgência de
nossa sociedade, como se viu na atuação recente dos nossos hospitais universitários e em muitas atuações científicas
(inclusive em testes e vacinas para a COVID-19), dentre centenas de outras ações. A crise atual só será superada com
valorização da saúde, da ciência e da educação, que são essenciais e emergenciais. As instituições federais de ensino
precisam de apoio e clamam, para isso, para quem pode deliberar sobre o orçamento público: os/as parlamentares.
Não são só as instituições que pedem apoio e não são só as mais de 120 mil pessoas envolvidas nas instituições, além
de seus familiares, nos mais diversos rincões do Estado, que pedem apoio. É o futuro de gerações de jovens, é a
subsistência da produção da ciência e é a expectativa de continuidade da educação que pedem apoio de cada um e de
cada uma de vocês.

Colocando-nos sempre à disposição para qualquer esclarecimento ou diálogo, enviamos cordiais
saudações.

         Reitor Ricardo Marcelo Fonseca           Reitor Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho
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