
 
 

 
 
Senhor (a) Deputado (a), 
 

 O Projeto de Lei Orçamentária em tramitação no Congresso Nacional (PLOA/ 

2021) prevê um corte de 18,2%no orçamento discricionário das universidades e 

institutos federais em comparação com o ano passado.   Do total, já com essa redução, 

temos uma parcela de 55,28% em recursos condicionados. Esse cenário inviabiliza o 

funcionamento de nossas instituições. 

 Ressaltamos que durante a pandemia, um dos momentos mais difíceis de nossa 

história, as universidades e as instituições vinculadas a Rede Federal de Educação, 

Científica e Tecnológica (Institutos Federais, Cefets e Colégio Pedro II), não pararam. 

Ao contrário, mobilizaram todas as suas forças para atender as demandas da sociedade e 

do poder público (Executivo, Legislativo e Judiciário). Após estudos e medidas de 

biossegurança, bem como adaptações tecnológicas, nossas atividades de ensino foram 

retomadas por meio remoto. Além da dedicação na pesquisa, também realizamos 

centenas de iniciativas, desde testes na população, desenvolvimento de equipamentos e 

materiaisde proteção individual e coletiva, até a mobilização dos nossos 45 hospitais 

com milhares de leitos vinculados ao SUS. 

 Nesse contexto, a redução nos limites orçamentários afeta gravemente a 

continuidade das ações de combate à pandemia e coloca em risco o funcionamento das 

universidades e institutos federais. Um corte de tal magnitude, compromete o 

pagamento das despesas básicas de custeio (energia, água, segurança, limpeza etc.), a 

continuidade de inúmeros projetos de pesquisa e afeta profundamente os programas de 

assistência estudantil. Neste cenário, nenhuma instituição poderá cumprir plenamente 

suas finalidades de ensino, pesquisa e extensão, além de não ser possível manter a 

assistência estudantil aos alunos de baixa renda – grupo certamente ampliado pelos 

efeitos econômicos da pandemia, comprometendo a trajetória acadêmica e a 

permanência nessas instituições. 

 Nessa perspectiva, a Frente de Defesa das Instituições Públicas de Ensino 

Superior de Goiás, composta pelas Reitorias, entidades sindicais e entidades 

estudantis, solicita o apoio de Vossa Excelência para a proposição da correção dos 

valores do orçamento de 2021 em R$ 1,2 bilhões para as universidades e R$ 500 

milhões para a Rede Federal, montantes necessários para a reposição dos valores 

referentes a 2020. 



 
Certos de podermos contar com a sensibilidade de Vossa Excelência para essa 

pauta imprescindível para todos os brasileiros, sobretudo nesse momento em que a 

ciência tem sido a maior aliada do País na luta contra o Coronavírus, agradecemos sua 

atenção e nos colocamos à disposição para eventuais informações adicionais que se 

façam necessárias.  

Atenciosamente, 

Instituições Públicas de Ensino Superior de Goiás 

o Universidade Federal de Goiás - UFG 

o Universidade Federal de Catalão - UFCAT 

o Universidade Federal de Jataí - UFJ 

o Instituto Federal de Goiás - IFG 

o Instituto Federal Goiano - IFGoiano 
o Universidade Estadual de Goiás - UEG 

Entidades sindicais 

o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás - Adufg Sindicato 

o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições 

Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás - Sint-Ifesgo 

o Sindicato dos Trabalhadores em Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica – Goiás - Sintef-GO 

o Adcaj Secao Sindical Andes 

o Associação dos Docentes de Catalão -Adcac 

o Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Goiás - ADUEG 

o Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituição Federais de Ensino 

Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico.-PROIFES FEDERAÇÃO 

o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES 

o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e 

Tecnológica - SINASEFE 

Entidades estudantis 

o Diretório Central dos Estudantes - DCE-UFG 

o Diretório Central dos Estudantes - DCE-IFG 

o Associação de Pós-graduandos/as - APG-UFG 

o União Estadual dos Estudantes - UEE 

o Associação Nacional de Pós-graduandos - ANPG 

o União Nacional dos Estudantes - UNE 

o União Brasileira dos Estudantes - UBES 

Organizações da sociedade civil  
o Associação de Egressos e Egressas da UFG 


