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 Ataques a Educação em 2019. 
(Efeito dominó) 

ü  15 de Fevereiro – “Lavajato da Educação” 

  Especialistas entendem a iniciativa como uma tentativa 
de intimidar as críticas ao governo. 

ü  25 de fevereiro – MEC pede Hino Nacional e leitura de 
lema eleitoral de Bolsonaro em escolas; 

ü   1º de março – contribuições sindicais: Presidência da 
República edita a Medida Provisória (MP) 873; 

 

ü  13 de março – extinção de cargos em comissão e 
funções de confiança; 

 

 

 

    



ü  20 de março – ingerência política no Enem: o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) cria comissão para avaliar as questões 
que compõem o Banco Nacional de Itens do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem).  

 

ü  28 de março – Decreto 9.739 estabelece normas para 
concursos públicos (FIM do QRSTA); 

 

ü  29 de março - o Governo Federal anunciou um corte de 
42% no orçamento destinado à pasta de Ciência e 
Tecnologia.  

 

ü  18 de abril – suspensão de bolsas  (CNPq); 

 

 

    



ü  30 de abril – cortes orçamentários (MEC): o ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, anuncia corte de R$ 2 
bi lhões sobre as despesas discricionárias das 
universidades e institutos federais. O montante equivale a 
30% dos gastos não-obrigatórios e a 3,5% do orçamento 
total que o MEC destinará em 2019 às instituições. 

ü  14 de maio – alteração de competências para nomeação: 
Decreto Presidencial nº 9.794 - retira das reitorias a 
competência para a nomeação de cargos estratégicos 
dentro das universidades; 

ü  15 de maio – Presidente ofende manifestantes em defesa 
da educação;.  

ü  30 de maio – Em nota oficial, MEC ameaça cortar ponto de 
professores e funcionários que participarem de 
movimentos políticos; 

 

    



ü  4 de Junho – Nova suspensão de bolsas (Capes); 

ü   5 de junho – Nova demissão no INEP; 

ü  11 de junho – Presidente afirma: “Coisas absurdas tem 
acontecido, dada a autonomia das universidades” – não 
fala “quais?”; 

ü  12 de junho – Nomeação de Reitora/Interventora, que 
não estava na lista tríplice e não participou da consulta 
eleitoral prévia, na UFGD (MS); 

ü  18 de junho – nomeação 2º. Colocado UFTM 

ü  19 de junho – apresentação da DIFES/SESU/MEC no 
Forplad/Andifes do que viria a ser o Future-se (sem 
maiores detalhes); 

ü  10 de julho – aprovada reforma da previdência em 1º. 
Turno da Câmara (379 votos favoráveis – Goiás 3 cont.) 

  

 

 

    



ü   17 de julho – Anunciado o Future-se, disponibilizado para 
Consulta Pública  até 29/08. (O procedimento da Consulta 
não considera o previsto no Decreto 9.191/2017) 

ü  22 de julho – Ministro Abraham Weintraub declarou que os 
professores com DE das universidades federais recebem um 
salário equivalente a R$140 mil por mês e passam "apenas" 
8 horas por semana em sala de aula. 

ü  30 de julho – novo corte 348 milhões da Educação; 

ü  01 de agosto – Nomeação do 3º. Colocado na UFRB; 

ü  08 de agosto – Aprovada Reforma Previdência – 2ª. Votação 
na Câmara 370 votos favoráveis) 

ü  15 de agosto – Nomeado interventor como Diretor do 
CEFET/RJ, fora do quadro do Cefet (assesor do MEC); 

ü  15 de agosto – CNPq suspende 4500 bolsas (+ou- 2000 
bolsas de IC) 

 

    



31 de agosto – o que virá no PLOA (Projeto 
de Lei Orçamentária Annual) 2020??? 



 E o Future-se? 
No meu entendimento, é uma ameaça ao 

futuro das universidades e institutos 

federais. Vamos ver por quê! 



Um esboço do que viria a ser o Future-se foi 

apresentado no Forplad/Andifes, na UFCG em 

19/06/2019, por Wagner Vilas Boas de Souza  – 

Diretor de Desenvolvimento da Rede de Instituições 

Federais de Ensino Superior (DIFES/MEC) e Tomás 

Dias Sant’Ana  – DIFES (Substituto do Diretor).  



Na apresentação para os Pró-Reitores pontuaram que 

um dos objetivos para o programa/projeto que 

estavam construindo na SESU/MEC era retirar os 

entraves/amarras da gestão dos recursos próprios das 

instituições e criar mecanismos para ampliar a 

captação de recursos através das Organizações 

Sociais (OS), permitindo a contratualização das 

mesmas, proporcionando às instituições flexibilidade e 

autonomia na gestão dos recursos próprios.  



 Solicitaram que fosse feito um mapeamento dos 

entraves/amarras para que o programa/projeto 

pudesse contemplar as alterações na legislação de 

modo a flexibilizar tais entraves/amarras.  

 Como exemplo de OS de sucesso apresentaram a 

RNP e a Embrapii.  

 

   



RNP - Organização Social (OS), a Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa (RNP) é vinculada ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) 

e mantida por esse em conjunto com os ministérios da 

Educação (MEC), Cultura (MinC), Saúde (MS) e Defesa 

(MD), que participam do Programa Interministerial RNP 

(PI-RNP). 



 EMBRAPII (Associação Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial) é uma Organização Social 

qualificada pelo Poder Público Federal que, desde 

2013, apoia instituições de pesquisa tecnológica 

fomentando a inovação na indústria brasileira. 

 A assinatura do Contrato de Gestão com o MCTIC 

ocorreu em 2 de dezembro de 2013, tendo o MEC 

como instituição interveniente. Os dois órgãos federais 

repartem igualmente a responsabilidade pelo seu 

financiamento. 



Minuta do Projeto de Lei Future-se 
 

ü  Foi anunciado no dia 17 de julho de 2019, quando 

também foi aberta Consulta Pública até dia 7/8, depois 

prorrogada para 15/8 e agora prorrogada para 29/08.  

 

ü  A ANDIFES, Reitores e Universidades não foram 

formalmente consultados, apesar de anunciarem que 

"inúmeros especialistas foram consultados" (texto no 

site, na abertura da Consulta).  



ü  O procedimento da Consulta não considera o previsto 

no Decreto 9.191/2017, que estabelece as normas e 

as diretrizes para tanto, deveria:  

Ø  utilizar site oficial do governo e não o de uma O.S. 

(CGEE) 

Ø  apresentar os documentos de análise jurídica e de 

mérito; 

Ø  fornecer prazo compatível com a complexidade do 

tema (ao menos 18 leis serão alteradas); 

Ø  apresentar regulamento de funcionamento no Diário 

Oficial. 



ü O Projeto de Lei contém 45 artigos, sendo 25 

referentes a mudanças administrativas e 

financeiras das Universidades Federais, 18 

relativas a alterações das leis decorrentes da 

implementação do programa e 3 atinentes a 

prazos para adequações, entrada em vigor e 

instituição de data comemorativa. 



ü  Apesar de supostamente estruturado em três 

eixos, gestão, pesquisa e internacionalização, 

o s  p r i m e i r o s  2 5  a r t i g o s  t r a t a m 

fundamentalmente do financiamento/autonomia 

das universidades federais e de modificações 

na remuneração e gestão de pessoal. 

ü  No projeto de lei, internacionalização e 

p e s q u i s a , n e s s a o r d e m , s ã o q u a s e 

consequências e não f inal idades das 

universidades. 

 



Disposições Gerais e Comitê Gestor 

Ar#go Objeto Subtema 

1 Ins#tue	  o	  	  
Future-‐se 

Divisão	  do	  programa	  em	  três	  
eixos:	  I-‐	  gestão,	  governança	  e	  
empreendedorismo;	  	  
II	  -‐pesquisa	  e	  inovação;	  e	  	  
III	  -‐	  internacionalização. 

2 Condicionalidades	  
para	  adesão	  ao	  

programa 

Uso	  de	  Organização	  Social	  
Adotar	  diretrizes	  de	  governança	  
(Sistema	  de	  Governança)	  e	  
programa	  de	  integridade,	  gestão	  
de	  riscos,	  controle	  e	  auditoria	  
externa 



Artigo Objeto Subtema 

24 e 
25, 

 9 §10 

Comitê Gestor 
do Future-se 

Composição e funcionamento 
definidos por regulamento. 
Comitê estabelece diretrizes, 
avalia, assegura a “destinação 
co r re ta ”dos recu rsos do 
programa e limites de gasto 
com pessoal. 
O comitê gestor propõe a 
destinação recursos para o 
programa Future-se 



ü Estabelece como ponto de partida a adesão voluntária 

das universidades; 

ü As que integrarem o programa terá de cumprir duas 

condições prévias: convocar/instituir OS e se pautar por 

um sistema de governança proposto, mas seriam as 

responsáveis por padrão de compliance. 

(O termo compliance significa “estar em conformidade com”, 

obedecer, satisfazer o que foi imposto, comprometer-se com a 

integridade.)     



ü O artigo 1º apresenta como tendo o objetivo de provocar o 
“fortalecimento da autonomia administrativa e financeira das 
Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, por meio de 
parceria com organizações sociais e de fomento à captação de 
recursos próprios”.  

 
ü O artigo 207 da Constituição Federal de 1988 (CF-1988) 

estabeleceu que “As universidades gozam de autonomia 
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão”.  

 
ü Não há, portanto, que se falar em “autonomia financeira” que 

pressupõe o desenvolvimento de atividades que levem a 
instituição à captação de recursos financeiros para a sua 
“manutenção e desenvolvimento”; portanto, as instituições 
possuem é a “autonomia de gestão financeira” e não a 
“autonomia financeira”, como dito no programa.  

 



Dúvidas: 

ü   sintonia entre o formato institucional de OS e as 

diretrizes de gorvernança. 

ü Apesar de afirmar que o comitê gestor teria âmbito 

nacional, sua composição e jurisdição não são 

explicitadas no PL. O texto não especifica quem será 

responsável pela decisão sobre os integrantes do comitê 

que terá atribuições como definir limite de gastos com 

pessoal, parâmetros de alocação de recursos, ou seja, 

transfere-se funções das atuais administrações (reitoria, 

consuni, etc) para um órgão nacional. 



Organizações Sociais 
Artigo Objeto Subtema 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 

Quais OS’s OS’s já qualificadas nas áreas de 
ensino, pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, meio ambiente, cultura e 
saúde. 

Onde ficam 
instaladas as OS’s 

Em áreas físicas das universidades 

Clausulas dos 
contratos das 

universidades e 
OS’s e vigência 

Plano de ação e metas de 
desempenho para 4 anos e 

penalidades. 

Prestação de contas 
das OS’s 

“Simplificada”baseada nos resultados 
obtidos em termos de aplicação de 
recursos em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 



Ar#go Objeto Subtema 

4 Competência	  das	  
OS’s 

Apoio	   a	   planos	   de	   ensino,	  
pesquisa	   e	   extensão,	   gestão	   de	  
recursos	   de	   inves#mento,	   gestão	  
patrimonial	  de	  imóveis. 

5 e 6 Transparência 
das OS’s; 

Código de ética 
e conduta das 

OS’s 

Criação	  de	  "ambiente	  de	  
Transparência" 

17 Atribuição das 
OS’s nas 

atividades de 
inovação e 
pesquisa 

Interação com empresas; 
projetos de pesquisa com 
empresas estrangeiras; 

atividades de cooperação com 
os setores públicos e privado 



ü Atribuições e competências das OS’s para definir 

padrões de remunerações para o quadro de pessoal 

das universidades, passando pelo apoio a planos 

diretores, planos de ensino, pesquisa e extensão, 

gestão de patrimônio até a gestão de projetos de 

pesquisa e definição de investimentos. 



Ar#go Objeto Subtema 

7 Financiamento	  das	  
OS’s 

R e c u r s o s o r ç a m e n t á r i o s e 
permissão de uso de bens públicos 

 
 
 

8 e 9 

MEC como cotista 
de fundos de 

Investimentos e 
natureza privada 

Recursos obtidos pela administração 
de bens imobiliários da União para o 
MEC.  
Os FI seram isentos de IR. 
O MEC poderá doar a rentabilidade 
dos fundos para as OS’s. 
 

FI das OS’s das 
Universidades 

Autorização para que o MEC doe 
bens imobiliários para OS’s para a 
constiruição de recursos. 

Financiamento 



Ar#go Objeto Subtema 

 
 
 

8 e 9 

Unidades que não 
consigam 

“captar”recursos 

O MEC destinará recursos “como 
f o r m a d e a ç ã o s u p l e t i v a . 
(complementa o que faltou) 

ü O financiamento  teria fontes públicas e privadas de 
recursos: recursos orçamentários e os obtidos por meio 
de administração de imóveis públicos. 

 
ü O autofinanciamento proveniente da transformação de 

imóveis em ativos financeiros reunidos em fundos 
privados de investimentos administrados pelo MEC e 
por OS’s são peças chaves da Lei.  



Ar#go Objeto Subtema 

22 Imóveis	  das	  
Universidade

s 

Des#nados	   a	   integralizar	   cotas	   nos	  
fundos 

23 Outras 
receitas 

para os FI’s 

Prestação	  de	  serviços,	  comercialização	  
de	  marcas,	  alienação	  de	  bens,	  aluguéis,	  
direitos	  de	  propriedade	  intelectual,	  
cobrança	  de	  matrículas	  em	  cursos	  lato-‐
sensu,	  doações,	  ganhos	  de	  capital,	  
recursos	  ob#dos	  mediante	  leis	  de	  
incen#vo	  fiscal,	  doação	  de	  
rentabilidade	  das	  cotas	  do	  MEC 

Fundos de Investimento 
(Fundo da Autonomia Financeira das Universidades) 



Ar#go Objeto Subtema 

 
42 
 

Receitas 
provenientes de 

Hospitais 
Universitários 

Permite contrato entre hospitais 
universitários federais e planos e 
seguros privados. 

ü  A  inclusão da alienação de imóveis como fonte de receitas 
contraria recomendações de evitar a venda de patrimônio de 
instituições que necessitam recursos de custeio permanente. 

 
ü Descaracterizando dos hospitais universitários que, premidos por 

brutal estrangulamento orçamentário, poderão ser constrangidos 
a ofertar número crescente de leitos para planos de saúde e 
seguradoras privadas, desvirtuando a natureza universitária 
dessas unidades.  



Ar#go Objeto Subtema 

3	  e	  4 Diretrizes	  
para	  gestão	  
de	  pessoal	  e	  
regime	  de	  
contratação 

L i m i t e s p a r a d e s p e s a s e 
remuneração de pessoal, vedação de 
nepotismo, ocupação de cargos 
segundo critérios de qualificação. 
Código de ética e conduta para 
servidores transferidos 
Contratação de pessoal para as 
universidades 

Pessoal 



 
 

10 

 
 

Servidores 
Cedidos 

Pagamento de salário e obrigações 
trabalhistas de servidores cedidos 
pelas OS’s. 

Não será incorporada à remuneração 
de origem do servidor cedido 
qualquer vantagem pecuniária 
adicional que vier a ser paga pela 
OS, terão de cumprir "carga horária 
de aulas". 
 



 
 

18, 16, 
19 

 
 

Professores 

Poderão exercer atividade 
remunerada de pesquisa, organizar 
Sociedades de Propósito Específico 
(SPE), participar de projetos nas 
OS’s, receber prêmios pecuniários 
de "parceiros” e participar nos 
ganhos econômicos resultantes de 
direitos de propriedade intelectual. 



ü Fica subtendido que as OS’s passariam a gerir 
pessoal das universidades; 

ü As OS’s poderiam se valer de formas de contratação 
e remuneração para servidores cedidos; 

ü As OS’s poderão conceder bolsas à servidores; 
ü Os professores poderão receber, via OS’s, 

remuneração adicional e prêmios pelos projetos de 
pesquisa em que estiverem envolvidos; 

ü As SPE’s parece ter como inspiração noções de 
competição e concorrência e não as de cooperação 
e coordenação. 

ü Possibilidade de “congelamento” da carreira/salários 
nos patamares atuais e colocar os professores para 
buscar ganhos adicionais. 

 



Ar#go Objeto Subtema 

11 Modernização 
da Gestão 

Metas	  e	  indicadores	  
Acesso público à informação 
Prgramas de integridade 
Avaliação da satisfação do 
aluno 

12 Ouvidoria Lei 13.460/2017 

13 Explicitação de 
compromisso 

“Cartas anuais” objetivos, 
definição clara de recursos e 

"indicadores objetivos" 

Governança 



ü  As universidades a cada ano apresenta ao TCU Relatório de 

Gestão, TCU define indicadores, cada Reitor tem de apresentar 

Plano de Gestão que deve ser aprovado pelo Consuni, 

Universidade tem PDI, Gestão de Risco, Temos Ouvidoria e 

Avaliação docente pelo discente, Proad apresenta todo ano 

proposta de orçamento para o ano seguinte aprovado em 

reunião conjunta conselho de curadores e consuni. 

ü Qual a divisão de atribuições e competências entre as OS’s e 

as universidades?  

ü  As OS’s seriam as receptoras de recursos, enquanto as 

universidades f icariam encarregadas de “aval iar a 

sastifação”dos alunos e prestar contas. 



 
 

14 

“Ambientes 
promotores 

de inovação" 

Parcerias com o setor empresarial 
(parques e polos tecnológicos, 
incubadoras e startups) 

 
Modelos de 
Negócios 

Parcerias público-privadas 
 
Promoção de marcas e produtos 
 
Açoes para empregabilidade de 
alunos. 

Empreendedorismo 

Ar#go Objeto Subtema 



Artigo Objeto Subtema 

15 Prédios, salas ou 
bens móveis 
(veículos para 
transportes) com 
nomes de pessoas 
físicas ou jurídicas 

Concessão de direiros de 
nomear instalações físicas nas 
universidades por indivíduos e 
e m p r e s a s e m t r o c a d e 
compensação financeira. 

16 Sociedade de 
Proposito Específico 
(SPE) por 
Departamento 

Organização de empresas 
similares as empresas limitadas 

ou S/A constituída para 
desenvolver ações ou projetos 

por Departamento. 

44 Data comemorativa 
do 

empreendedorismo 

“Dia Nacional do Estudante 
Empreendedor" 



ü Ao incentivar que cada departamento constitua sua 

própria SPE, instaurando microempresas, inscritas em 

parcerias público-privadas, o PL difunde o ethos 

empresarial no coração da instituição e naturaliza o 

desenvolvimento desigual das áreas de conhecimento.  

ü Os projetos que envolvem P&D são realizados nas 

unidades, mas como projeto da instituição, validado por 

instâncias acadêmicas. A fragmentação pretendida 

torna a instituição uma federação de unidades em 

busca da maximização de benefícios, esquecendo os 

grandes objetivos institucionais.  



Artigo Objeto Subtema 

 
 
 
 
 
 

20 

Capacitação de 
docentes para aquisição 
de fluência em linguas 
estrangeiras (cursos de 
idiomas) 

Publicação em periódicos 
do exterior 

Intercâmbio entre 
universidades nacionais 
e estrangeiras 

Aulas de professores 
estrangeiros (inseridas em 

currículos regulares) 

Bolsas para alunos Discente com alto 
desempenho acadêmico e/
ou atlético. 

Internacionalização 



Artigo Objeto Subtema 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 

Política de 
internacionalização 
do conhecimento  

Intercâmbio de professores 
fomentando a pesquisa e 
melhor posição em ranking 
internarcionais 

Reconhecimento de diplomas 
estrangeiros por instituições 
privadas 

Facilitação de acreditação de 
disciplinas cursadas em 
plataformas tecnológicas 
ofertadas por instituições de 
excelência no exterior.  



ü Ignora ou desconhece o prestígio acadêmico nacional e 

internacional das universidades federais; 

ü Modifica a LDB para permitir que universidades privadas 

validem títulos estrangeiros a partir da “facilitação do 

processo”.  A perspectiva aqui é diferente do processo 

em curso nas universidades e CAPES que procuram 

agilizar a tramitação do reconhecimento, mantendo o seu 

rigor. 

ü Faz parecer que professores da universidades federais 

não publicam em periódicos internacionais. 



Considerações Finais 

ü O  PL não apresenta detalhamento das várias ações 

a serem implementadas nas instituições que aderirem 

ao programa; 

ü   Propõe alterações e interferência na gestão 

acadêmica,  administrativa, de pessoal, de patrimônio 

e pesquisa desrespeitando a autonomia da 

instituição; 

ü Desrespeita e desestrutura  a carreira dos servidores, 

abrindo espaço para contratação através da CLT; 



ü Não responde ao problema imediato de orçamento 

das instituições; 

ü Não teve a participação da comunidade 

acadêmica para sua construção; 

ü Desconsidera a existência e metas do Plano 

Nacional de Educação (PNE) vigente; 

ü O texto apresentado é de má qualidade e a 

consulta pública não permitirá sua correção e, 

desse modo, o PL não cumprirá, seguramente, um 

papel construtivo. 



ü  Apesar de tratar de incentivo à Pesquisa, não 

menciona e não promove sinergia com o sistema 

público existente de fomento e financiamento à 

pesquisa e pós-graduação: MCTI, CNPq, CAPES, 

FINEP, agências estaduais etc.;  

ü  Apesar de tratar de inovação, não menciona e não 

promove sinergia com o sistema de CTIs, NITs, Polos 

e Agências de Inovação, tal como previsto no Marco 

Legal da CTI (Lei no 13.243/2016, Lei no 10.973/2004 

e da Emenda Constitucional no. 85/2015);  



ü  Apesar de fomentar Fundos públicos e privados de 

apoio às universidades, não menciona e não promove 

sinergia com a Lei dos Fundos Patrimoniais 

(13.800/2019) e seu sistema de gestão e execução;  

 

ü  Apesar de tratar de órgãos de apoio à gestão da 

Universidade na forma de Organizações Sociais 

(O.S.s), desconsidera a existência do importante 

sistema de Fundações de Apoio às Universidades e 

sua legislação (Lei 8.958/94 e Decreto 7.423/2010);  



ü Dificulta a possibilidade de que se realize pesquisa de 

forma universal, que é o que caracteriza instituições 

como as que o Brasil vem construindo, capazes de 

promover o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia necessários à soberania, de fomentar as 

atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e 

extensão, de estimular a cultura, as artes, as 

humanidades, rumo a um País menos desigual e mais 

solidário. 



Diante do exposto, não temos outra alternativa a não 

ser:  

ü Dizer NÃO ao Future-se;  

ü Alertar e esclarecer a população sobre o imenso 

retrocesso e as danosas consequências que o 

caminho trilhado vem trazendo para o Brasil.  

ü Há que vencer a batalha da comunicação, e, com 

forte mobilização, convencer a sociedade a recusar 

a destruição de um patrimônio que é de todos – as 

Universidades e os Institutos Federais. 


