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 Desde o segundo semestre de 2014, em diferentes fóruns da UFG, venho 

manifestando preocupações em relação às dificuldades orçamentárias e 

financeiras da instituição. O aumento das despesas, resultante da grande 

expansão ocorrida desde 2006, não vem sendo adequadamente acompanhado de 

um correspondente aumento no volume de recursos alocados à UFG pelo 

Governo Federal. A situação agravou-se em 2014, diante da não liberação 

integral dos limites de empenho dos recursos previstos na Lei Orçamentária 

Anual (LOA), bem como da não liberação de emendas parlamentares  

consignadas no orçamento da UFG. A liberação parcial de limites bloqueou a 

utilização de R$ 14.000.000,00 dos recursos de custeio e de capital previstos no 

orçamento da instituição. Duas emendas de bancada, uma de R$ 33.850.000,00, 

para o Bloco de Internações do HC, e uma de R$ 37.000.000,00, para a UFG, não 

foram liberadas em 2014. De um total de R$ 2.050.000,00 em emendas 

parlamentares individuais destinadas à UFG e ao Hospital das Clínicas, apenas 

R$ 740.000,00 foi liberado.  

 Com o aprofundamento da crise econômica do país, o Governo Federal 

anunciou, em maio de 2015, um corte de 9,4 bilhões de reais no orçamento do 

Ministério da Educação. Para as universidades federais, esta medida implicou 

uma restrição orçamentária de 10% em custeio e de 47% em capital. As emendas 

parlamentares (individuais e de bancada) previstas na LOA da UFG para o ano 

de 2015, em valores equivalentes aos de 2014, correm o risco de novamente não 

serem liberadas na sua integralidade. O impacto desses cortes na UFG é grande e 

nos obrigou a adotar medidas de contenção de despesas e de racionalização no 

uso dos recursos, de forma a minimizar os efeitos da crise. Entre essas medidas 

destacam-se a readequação dos atuais contratos de terceirização de mão de obra, 



a limitação de concessão de diárias e passagens, a redução do ritmo de obras e 

reformas em andamento, a não licitação de novas obras, entre outras.  

 Além desses cortes, diversos outros programas sob gestão do MEC, de 

igual importância para as universidades, também foram afetados pelo ajuste 

fiscal do Governo. Para exemplificar, a liberação para execução de apenas 25% 

do orçamento do PROAP, até a presente data, tem afetado de maneira 

preocupante o funcionamento dos programas de pós-graduação da universidade. 

Após manifestações da ANDIFES, do Colégio de Pró-reitores de Pesquisa, Pós-

graduação e Inovação das IFES (COPROPI) e de várias outras entidades 

acadêmicas, científicas e sindicais, o MEC anunciou a manutenção de todas as 

bolsas de estudo já implantadas e a possibilidade de novas liberações de recursos 

para o PROAP, no segundo semestre desse ano. Adicionalmente os cortes 

anunciados no Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), comprometem a 

continuidade dos cursos de graduação, especialização e extensão, na modalidade 

a distância, além de inviabilizar a abertura de novas turmas. 

 A ANDIFES, em inúmeras oportunidades, tem debatido com o Ministro 

da Educação, Prof. Renato Janine Ribeiro,  com o Secretário Executivo do MEC, 

Prof. Luiz Cláudio Costa e  com o Secretário de Educação Superior (SESU) do 

MEC, Prof. Jesualdo Pereira Farias, sobre as dificuldades enfrentadas pelos 

reitores das universidades federais para fazer a gestão de suas instituições, diante 

da magnitude dos cortes anunciados. Como resposta às manifestações da 

ANDIFES, o MEC estabeleceu um calendário de reuniões dos reitores das IFES 

com o Secretário de Educação Superior, proporcionando a cada reitor a 

oportunidade de expor as dificuldades que sua instituição está passando em 

relação ao cumprimento dos compromissos financeiros assumidos para o ano de 

2015.   

 Em 14 de julho de 2015, juntamente com outros membros da equipe da 

reitoria, fomos recebidos em audiência na SESU. Na oportunidade, apresentamos 

a situação orçamentária e financeira em 2015 e ressaltamos a urgente necessidade 



da alocação de recursos adicionais para a UFG. Alertamos o Secretário que, na 

falta desses recursos, o funcionamento da universidade estará seriamente 

comprometido e efetivamente não teremos condições de honrar nossos 

compromissos financeiros até o final do ano. A expectativa é que o calendário de 

reuniões de reitores com a SESU encerre-se até o final de julho e que, após essa 

data, o MEC confirme a destinação de recursos adicionais para as instituições, de 

forma que essas possam conduzir, com o mínimo de prejuízo possível, as suas 

atividades acadêmicas e administrativas até o final desse ano.  

 Ao longo da última década as universidades federais experimentaram um 

significativo processo de crescimento culminando com uma grande ampliação da 

infraestrutura física, quadro de pessoal docente e técnico administrativo, oferta 

de vagas e de cursos de graduação e pós-graduação. Tivemos ao longo desse 

período apoio irrestrito do Governo Federal e do MEC, para a realização de um 

programa de expansão que permitiu que as universidades federais, e a UFG em 

particular, no mínimo, dobrassem de tamanho. Associado a esse processo, a 

aprovação da Lei de Cotas (Lei Federal n
0
 12.711/2012) e a implantação de ações 

afirmativas próprias da UFG permitiram ampliar de forma consistente as 

oportunidades de acesso ao ensino superior de amplas parcelas da população 

brasileira. Em números crescentes, estudantes egressos da escola pública, 

pertencentes a famílias de baixa renda, negros, indígenas e quilombolas, fazem 

hoje parte do corpo discente de nossa universidade, em toda a sua ampla gama de 

cursos, inclusive na pós-graduação.  

 Estamos cientes das dificuldades impostas pelo atual cenário econômico e 

político e de suas repercussões na educação e, em particular, nas universidades 

federais brasileiras. No entanto, as metas previstas no Plano Nacional de 

Educação (PNE), a serem atingidas até 2024, são essenciais e necessárias para o 

desenvolvimento social e econômico do país. Várias dessas metas dependem do 

fortalecimento e da expansão das universidades federais brasileiras, razão pela 

qual continuamos otimistas em relação às propostas que serão apresentadas para 

solucionar os problemas que estamos enfrentando neste ano. As dificuldades  



circunstanciais e conjunturais precisam ser superadas, particularmente por meio 

da revisão das restrições orçamentárias adotadas, propiciando às universidades 

federais brasileiras as condições adequadas para que possam continuar  a 

contribuir efetivamente com o avanço do país. Estamos empenhados na luta pela 

rápida superação desse quadro de dificuldades e esperamos contar com a mesma 

compreensão e disposição de cada um dos membros da comunidade universitária.  

 


