
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO

CARTA A COMUNIDADE ESCOLAR DO CEPAE/UFG.
Prezados Estudantes e Famílias,

A Direção e a equipe de profissionais do CEPAE desejam a todos um bom início de ano letivo. Nas últimas
semanas estivemos reunidos para o planejamento do ano letivo de 2020 e nos deparamos com um cenário bastante
desafiador, em virtude da edição de Portarias, Decretos, Propostas de Emendas Constitucionais e Medidas Provisórias,
oriundas do Governo Federal, principalmente do Ministério da Educação, que precisamos compartilhar com todos (as)
vocês. Sendo mais específico, destacamos:

1) O contingenciamento  à  UFG (e,  em consequência  ao   CEPAE   de  aproximadamente  34%),  que  resulta  na
impossibilidade de arcarmos com despesas com nossas atividades de Ensino, Pesquisa e Inovação e Extensão.

2) Diminuição  gradativa  das  bolsas  estudantis  para  alunos  de  graduação  que,  mediante  a  supervisão  dos
profissionais da escola, auxiliam nas atividades de vida diária e na mediação da aprendizagem da educação
infantil e dos estudantes Público Alvo da Educação Especial (PAEE).

3) Suspensão da  contratação  de  professores,  a  partir  do  ofício  circular  nº01/2020/CGRH/DIFES/SESU/MEC de
08/01/2020,  que  resulta  no  início  do  ano  letivo  com  um  desfalque  de  07  (sete)  docentes  nas  seguintes
disciplinas: Arte (Artes Cênicas), Biologia (docentes efetivos, já concursados); Pedagogia (Edital já lançado pra
docente efetivo); Informática (Laboratório Multimídia), Matemática e Língua Portuguesa e Língua Estrangeira
Inglês (docentes substitutos). Essa falta de professores impacta no trabalho de várias turmas existentes nos
anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Importante ressaltar que essa suspensão poderá
afetar outras disciplinas,  caso haja afastamentos por motivos de saúde e término de contrato de docentes
substitutos.

4) A limitação de participação em eventos científicos e acadêmicos para qualificação dos profissionais e para a
divulgação dos trabalhos científicos realizados pelos docentes com os estudantes.  Essa medida diminuirá a
qualidade do ensino oferecido pela escola, pois tal qualidade é resultado também dos trabalhos de pesquisa e
extensão desenvolvidos. 

Nós,  profissionais  do  CEPAE,  avaliamos  que  sozinhos  não  conseguiremos  reverter  este  quadro  e,  para  isso,  é
necessário unirmos forças em defesa da educação pública, gratuita, laica, plural, inclusiva e socialmente referenciada.
Convidamos todos (as) a comparecerem à  Abertura do Ano Letivo DE 2020 do CEPAE,  onde junto com o Reitor, a
PROGRAD, a Associação de Pais e Mestres (APM) e a Direção e demais profissionais apresentaremos o quadro geral de
nossos desafios. Nesta oportunidade estaremos disponíveis para sanar quaisquer dúvidas.

Respeitosamente, 
Alcir Horácio da Silva

Diretor

PROGRAMAÇÃO: 07 de março, 2020 (sábado)
Horário Local Atividade Convidado

8 h Café da manhã Pátio do CEPAE APM e Comunidade escolar
8 h e 30

min
Aula Inaugural

“O impacto das medidas
governamentais na UFG e no
CEPAE para o ano de 2020”

Pátio do CEPAE Prof. Edward Madureira Brasil (Reitor da
UFG)

9 h e 30
min

Educação Infantil - Auditório
Anos Iniciais do Ensino

Fundamental – Prédio da 1ª
fase.

2ª fase e anos finais do Ensino
Fundamental - Pátio do CEPAE

Reunião com as famílias - Coordenações da Educação Infantil, anos
iniciais e finais do Ensino Fundamental e

Ensino Médio.
- Docentes.

11 h Encerramento


