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Nesse relatório apresentamos à comunidade acadêmica os recentes movimentos e 
resultados do trabalho da Direção do Setor Litoral na agenda recente que trata dos processos 
de reconhecimento, consolidação e melhoria das condições da UFPR Litoral no atual cenário 
político e econômico brasileiro.   

Além das proposições iniciais da atual gestão da UFPR Litoral, desde 2016, com a 
perspectiva de construir análises de âmbito local e nacional, a partir de realizações de aulas 
públicas, reuniões e Conselhos Setoriais temáticos, produção de documentos formais sobre a 
posição de interesse institucional, instalação de planejamento interno como base para 
desenvolvimento coletivo de trabalho no período 2017-2020 (produção de relatório próprio), 
destacou-se durante o segundo semestre desse ano intensa participação da Direção junto aos 
trabalhos da subcomissão da Câmara dos Deputados que trata da política de expansão do 
ensino superior público brasileiro, que será o foco das informações desse breve relatório. 

 
I. Origem e objetivos dos trabalhos da Subcomissão da Câmara dos Deputados.  

 A “Subcomissão que trata da situação dos campi fora das sedes das Universidades 
Federais e dos Institutos Federais” é uma das cinco subcomissões vigentes que integram a 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. A Subcomissão, constituída por deputados 
federais de diferentes partidos políticos, é presidida pelo deputado Caio Narcio (PSDB/MG) e 
apresenta como relator o deputado Pedro Uczai (PT/SC). Inaugurou os trabalhos em abril desse 
ano, como resultado de movimentos centralizados e articulados entre a Direção do campus de 
Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora (prof. Peterson Marco de 
Oliveira) junto a deputados do estado de Minas Gerais, iniciados em 2015.  
 

II. Participação da UFPR Litoral   

 A primeira atuação da UFPR Litoral ocorreu nos dias 24 e 25 de outubro, em Brasília, 
com a presença de sua Direção Setorial. Contando com mais de 50 direções de campi de todas 
as regiões do país, foi possível perceber a partir dos relatos de cada um dos dirigentes, a grande 
diversidade de características, tanto pedagógicas quanto administrativas, de relações políticas 
(tanto com prefeituras locais quanto com as reitorias), de períodos de instalação dos campi e 
de problemas estruturais (tanto obras quanto recursos humanos).  
 Após aproximadamente 7 horas de audiência nos dois dias de trabalho, os principais 
resultados e encaminhamentos foram os seguintes: 
a) Agenda de novo encontro da Subcomissão com os diretores dos campi para o dia 28 de 
novembro; 
b) Reivindicação à Subcomissão para solicitação de presença do Ministro da Educação na data 
supracitada; 
c) Construção de instrumento diagnóstico para levantamento sobre situação atual dos campi, 
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com relação à pactuação de obras, recursos humanos junto ao MEC e condição administrativa 
de funcionamento; 
d) Iniciativas de realização de fóruns locais e regionais para subsidiar as discussões presentes 
durante os trabalhos da Subcomissão. 
 

   
Foto 1 e 2. Sessão da Subcomissão que trata da política de expansão do ensino superior federal, realizada 

no dia 25 de outubro de 2017. 

 
 Considerando o compromisso de participação direta na pauta dos trabalhos, a Direção 
promoveu, no dia 13 de novembro, no Setor Litoral, encontro para discutir o cenário da política 
educacional do país, situação orçamentária das universidades públicas e o conjunto de 
elementos iniciais de força inicial de organização dos campi interiorizados. Nessa ocasião, o 
encontro contou com a presença do Diretor do campus de Governador Valadares da UFJF e do 
Deputado Federal Aliel Machado, membro da Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados. 
 

 
Foto 3. Atividade na UFPR Litoral com o Deputado Federal Aliel Machado, em 13 de novembro de 2017. 

 
Conforme anunciado, dia 28 de novembro foi realizada a continuidade dos trabalhos 

da Subcomissão da Câmara dos Deputados, com a expectativa de momento oficial com o 
Ministro da Educação. Previamente, a Direção da UFPR Litoral, em conjunto com o Diretor 
Peterson Marco de Oliveira e Eduardo Sérgio da Silva (campus Tancredo Neves, Universidade 
Federal de São João Del Rey) sintetizaram em dois documentos as reivindicações produzidas 
durante e após o encontro de outubro, um deles dirigido ao Ministro da Educação e outro para 
a própria Subcomissão.  
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Dessa maneira, foi realizada extensão dos debates ocorridos em outubro, dessa vez 

com a presença de mais de 100 diretores de Universidade Federais e Institutos Federais, cerca 
de 20 deputados federais e alguns Reitores e representantes de reitorias.  

 

 
Foto 4. Momentos antes do início dos trabalhos da Subcomissão que trata da política de expansão federal do 
ensino superior, com a presença de mais de 100 diretores de todo o país, no dia 28 de novembro de 2017. 

 
O início da sessão foi marcado pela leitura do documento de reivindicações dirigido à 

Subcomissão e lido pela Direção da UFPR Litoral (ver link do vídeo, item IV). Na continuidade, 
durante a maior parte da sessão, diversos deputados ressaltaram a importância do processo 
de interiorização das instituições públicas de ensino superior para o desenvolvimento do país 
e reforçaram a necessidade de continuidade de aporte de recursos compatíveis com as 
demandas de cada unidade. Um dos mais importantes resultados da reunião, que teve 
duração de quase 4 horas, foi a composição de comissão conjunta entre Universidades 
Federais e Institutos Federais, composta por representantes de direções por região do país 
(nomeada de Comissão de Diretores), para a produção definitiva de documento de 
reivindicações ao Ministro da Educação e participação de reuniões com parlamentares. A 
Direção da UFPR Litoral foi indicada para representar as Universidades Federais interiorizadas 
da região Sul.  
     

  
Fotos 5 e 6. Trabalhos da Comissão de Diretores de Universidades Federais e Institutos Federais, representando 

as regiões do país.  
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No dia 29, pela manhã, a Comissão de Diretores participou de audiência com o Senador 
Davi Alcolumbre, relator da área temática de cultura e educação da Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) e responsável por acolher e incorporar no relatório final as prioridades 
junto ao orçamento federal. Essa audiência foi possível através de articulação realizada pelo 
relator da Subcomissão que trata dos campi fora de sede, Deputado Federal Pedro Uczai. Nessa 
audiência foi entregue documento formal com as reivindicações orçamentárias definidas pela 
Comissão de Diretores. A mais imediata reivindicação foi pelo acolhimento de proposta que 
impedisse a decisão inédita do MEC em centralizar recursos das expansões federais, o que 
permitiria toda sorte de movimentos em ano eleitoral, podendo resultar em sérias assimetrias 
na distribuição dos recursos. 

 

 
Foto 7. Ato de entrega de documento de reivindicações orçamentárias às instituições federais, ao Senador Davi 

Alcolumbre, relator da área de educação da Comissão Mista de Orçamento (CMO). 

 
No mesmo dia 29, à tarde, foi realizada na Sala de Atos do MEC, audiência com o 

Ministro da Educação e que contou com a presença da Comissão de Diretores de Universidades 
Federais e Institutos Federais, dois Reitores, oito Deputados Federais e a Subcomissão que 
trata dos campi fora de sede. Estiveram presentes ainda representes da SESU e SETEC para a 
condução dos trabalhos. Foi realizado ato de entrega do documento de reivindicações 
Ministro, que sintetiza a proposta histórica de união das pautas entre as Universidades 
Federais e Institutos Federais. Após aproximadamente 1h de reunião, foi acordado o 
compromisso de resposta formal do documento diretamente à Subcomissão que trata das 
expansões federais. 
 

          
Fotos 8 e 9. Audiência com o Ministro da Educação, Secretaria do MEC, Comissão de Diretores de Universidades 

Federais e Institutos Federais, Reitores e Deputados Federais. 
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III. Sínteses e próximos movimentos 

Independente da capacidade resolutiva e de apoio do MEC às diferentes pactuações 
realizadas e ao documento de reivindicações encaminhado, o resultado dos movimentos em 
Brasília aproximou a rede de instituições federais de ensino superior, trouxe grande visibilidade 
ao tema e já está produzindo interesse crescente dos parlamentares e garantiu a continuidade 
dos trabalhos da Subcomissão para 2018. É possível sugerir que as repercussões iniciais 
indicam uma adesão crescente de parlamentares, considerando os seguintes aspectos: 

 
a) Participação efetiva e em grande número das direções dos campi interiorizados; 

b) A grave situação de número expressivo dos campi, principalmente aqueles 
instalados mais recentemente, muitos sem sede própria e com número de 
servidores aquém das mínimas condições de funcionamento; 

c) A construção de pauta conjunta de expansões de Universidades Federais e 
Institutos Federais, que somam mais de 800 campi pelo país; 

d) A proximidade com o ano eleitoral de 2018. 

Em consenso, foi estabelecido pela Comissão de Diretores a necessidade de realização 
de seminário próprio, para avanços na pauta da organização política desse movimento inicial, 
bem como a divulgação das competências acumuladas em ensino, pesquisa, extensão e 
inovação nos campi das expansões das Universidades e Institutos Federais. Com o apoio de 
deputados da Subcomissão, foi definida a realização do primeiro seminário em auditórios na 
Câmara dos Deputados, em Brasília, no primeiro semestre de 2018, que será oportunamente 
divulgado. 

Os primeiros resultados dos movimentos políticos da Comissão de Diretores 
repercutiram no relatório do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2018) (em anexo). O 
documento expressa, no item 6 (“Acordo para assegurar dotações específicas para a 
reestruturação e expansão das unidades federais de ensino”). No relatório, cita-se “...ao 
analisar a proposta orçamentária do MEC restou constatada, de forma inédita, a centralização 
na administração direta do MEC de quase a totalidade dos recursos destinados à 
reestruturação e expansão das instituições federais de educação profissional e tecnológica e 
das de ensino superior...”. Na continuidade, afirma-se os movimentos junto às instituições e 
seus resultados: “... essa questão foi objeto de discussão nas várias reuniões em que 
estivemos com diversos dirigentes de institutos federais de educação profissional e 
tecnológica e de universidades federais. Ficou evidente a preocupação no sentido de 
encontrar uma solução para a falta de recursos em investimentos nas mencionadas instituições 
de ensino. Desse modo, em atenção às reivindicações recebidas e com o fundamental apoio do 
relator-geral, construímos um acordo para assegurar que cada unidade de ensino federal em 
comento tenha uma dotação específica para continuar o processo de reestruturação e 
expansão de suas instalações”. 

Os próximos avanços e resultados serão disponibilizados em forma de relatório, como 
registro dos fatos históricos de luta atenta e permanente aos princípios e garantias de nossa 
UFPR Litoral. 
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IV. Materiais para consulta  

 
1. Documento produzido pela Comissão de Diretores e entregue ao Ministro da Educação 

(PDF, em anexo). 
2. Composição da Subcomissão que trata da situação dos campi fora das sedes das 

Universidades Federais e dos Institutos 
Federaishttp://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/ce/conheca/subcomissoes 

3. Vídeo completo da sessão na Câmara dos Deputados, do dia 25 de outubro, disponível 
em https://www.youtube.com/watch?v=MKS7d42B9lc&t=8149s 

4. Matéria disponível sobre o assunto: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/noticias/dirigentes-de-
universidades-e-institutos-federais-vao-apresentar-13-reivindicacoes-ao-mec 

5. Vídeo completo da sessão na Câmara dos Deputados, do dia 28 de novembro, 
disponível em http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/webcamara/videoArquivo?codSessao=71599#videoTitulo ou 
https://www.youtube.com/watch?v=oDEU_DCwv-s 

6. Relatório Setorial (Área Temática - Educação e Cultura) da Comissão Mista de 
Orçamento, de 04 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

A Direção. 

 

 

 

 

Matinhos, 18 de dezembro de 2017. 
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