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Missão do FORCAMPI em Brasília tem atuação direta junto a
parlamentares e amplia a dimensão política do Fórum

Dirigentes  que representam o Fórum Nacional  de  Dirigentes  de Campus  das  Instituições
Federais de Ensino (FORCAMPI) estiveram em Brasília, entre os dias 12 e 16 de maio, em missão no
Congresso Nacional. Os diretores buscam apoio parlamentar aos campi fora de sede e multicampi
de  universidades  e  Institutos  federais.  Nesse  momento  de  especial  preocupação  e  riscos  às
universidades públicas brasileiras, os dirigentes visam ampliar os espaços de participação do Fórum
em comissões no Congresso. 

Os  diretores  de  campus,  Peterson  Marco  de  Oliveira  Andrade  (UFJF  -  Governador
Valadares/MG), Renato Bochicchio (UFPR – Matinhos/PR) e Francisco Otávio Landim Neto (UNIFAP –
Oiapoque/AP) produziram diálogos diretos com parlamentares. Foram protocoladas 23 solicitações
de apoio ao FORCAMPI com dezoito deputados federais e cinco senadores vinculados às Comissões
de Educação da Câmara ou do Senado, ou ainda pertencentes às bases parlamentares de cada um
dos estados representados nessa missão, de diversas legendas e tendências políticas. 

Durante as audiências, foi reforçada aos parlamentares a importância do processo até então
desenvolvido de expansão da rede federal de ensino, o caráter imprescindível de apoio à construção
de agenda para o cumprimento das pactuações do Governo Federal junto aos campi, bem como a
prioridade  de  inserção  do FORCAMPI  como novo  agente  político integrante  e  participativo  nos
principais  debates  em  comissões  parlamentares  de  interesse  direto  no  Congresso.  Além  dos
documentos  formais,  foi  entregue  aos  parlamentares  uma  versão  atualizada  de  um  dossiê  da
história de constituição do FORCAMPI.

Destacam-se os seguintes documentos protocolados e reivindicações:

-  retomada  do  documento  com  as  18  prioridades  apresentadas  conjuntamente  entre
Universidades e Institutos Federais, em 30 de novembro de 2017, ao então Ministro da Educação
Mendonça Filho, para o estabelecimento das estratégicas de reinserção da pauta sobre a qualidade
e consolidação dos campi fora de sede e multicampi junto ao executivo federal;

- requerimento datado de 13/05/2019, protocolado ao Senador Flávio Arns (REDE/PR), vice-
presidente da Comissão de Educação do Senado, solicitando a criação de subcomissão que trate da
situação dos campi fora de sede e multicampi;

- ofício datado de 13/05/2019, protocolado em audiência com o Senador Randolfe Rodrigues
(REDE/AP), solicitando apoio ao requerimento de criação da subcomissão no Senado;

-  ofícios datados  de 13/05/2019,  solicitando inclusão do FORCAMPI como convidado aos
debates da recém-criada subcomissão de Educação Superior no âmbito da Comissão de Educação da
Câmara  dos  Deputados,  encaminhados  à  Presidente  da  Subcomissão,  Deputada  Alice  Portugal
(PCdoB/BA) e em audiência com o Relator da Subcomissão, Deputado Pedro Uczai (PT/SC).
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-  ofício  datado  de  13/05  de  2019,  solicitação  apoio  a  participação  do  FORCAMPI  na
subcomissão de Educação Superior da Câmara dos Deputados, em audiência com o Deputado Aliel
Machado (PSB/PR).

-  requerimento  apresentado  à  Comissão  de  Legislação  Participativa  da  Câmara  dos
Deputados, solicitando participação do FORCAMPI na programação do dia 22 de maio, quando se
discutirá  os  contingenciamentos  das  Universidades  e  Institutos  Federais.  O  requerimento  foi
aprovado e está confirmada a participação de representação do FORCAMPI na reunião. 

- foram encaminhados ofícios datados entre os dias 13 a 16 de maio, solicitando apoio ao
FORCAMPI e à consolidação da rede federal de expansões universitárias de Institutos Federais aos
seguintes  parlamentares,  a  partir  de  audiências  ou  contato  direto  com  assessores  em  seus
gabinetes:  Deputados  Leonardo  Monteiro  (PT/MG),  Gleisi  Hoffmann  (PT/PR),  Camilo  Capiberibe
(PSB-AP),  Reginaldo Lopes (PT/MG),  Aline Gurgel (PRB/AP),  Eduardo Barbosa (PSDB/MG), Tabata
Amaral  (PDT/SP),  Ivan  Valente  (PSOL/SP),  Maria  do  Rosário  (PT/RS),  Acacio Favacho (PROS/AP),
André Abdon (PP/AP), Luiz Carlos Gomes (PSDB/AP), Leda Sadala (Avante/AP),  Marcivania Rocha
Flexa (PcdoB/AP) e Senadores Lucas Barreto (PTB/AP), Carlos Viana (PHS/MG), Antonio Anastasia
(PSDB/MG), Rodrigo Pacheco (DEM/MG).

-  foi  ainda  realizada  reunião  na  Coordenadoria  Geral  de  Planejamento  e  Orçamento  das
Instituições Federais de Ensino do MEC, com o intuito de apresentar os objetivos do FORCAMPI e estabelecer
aproximação com a área técnica de orçamento do Ministério da Educação. 

A  missão  ocorreu  em  meio  às  manifestações  da  Paralisação  Nacional  pela  Defesa  da
Educação Pública do dia 15 de maio, mesmo dia da audiência do Ministro da Educação, convocada
pela  Câmara  dos  Deputados.  Os  eventos  contribuíram  para  um  ambiente  de  receptividade  e
solidariedade às pautas da representação do FORCAMPI.

O  resultado  mais  imediato  é  a  participação  do  FORCAMPI  em  reunião  da  Comissão  de
Legislação Participativa, no próximo dia 22 de maio, no Anexo II, Plenário 03, às 15h30, cuja pauta é
Contingenciamento dos Recursos da Educação e os Impactos na Manutenção e Funcionamento das
Instituições de Ensino do País. O debate sobre os contingenciamentos das verbas discricionárias das
universidades e Institutos Federais. O FORCAMPI será representado,  na ocasião, pelo Diretor do
Campus Centro Oeste (Divinópolis/MG), da Universidade Federal de São João del Rei, prof. Eduardo
Sérgio da Silva.

Subscrevem esse documento os dirigentes que participaram desta missão em Brasília:

Perterson Marco de Oliveira Andrade
Diretor do Campus Governador Valadares/MG da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Renato Bochicchio
Diretor do Campus Litoral – Matinhos/PR da Universidade Federal do Paraná

Francisco Otávio Landim Neto
Diretor do Campus Binacional do Oiapoque/AP da Universidade Federal do Amapá
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Registros fotográficos, a partir do canto esquerdo superior: deputado Pedro Uczai (PT/SC), senador Randolfe
Rodrigues (REDE/AP),  Gleisi  Hoffmann (PT/PR),  deputado Aliel Machado (PSB/PR),  deputada Aline Gurgel
(PRB/AP),  deputado  Camilo  Capiberibe  (PSB/AP),  Acacio  Favacho  (PROS/AP),  Coordenador-Geral  de
Planejamento e Orçamento das Instituições Federais de Ensino do MEC, Weber Gomes de Sousa, e equipe
técnica.


