
 

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS – ABC 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR – ANDIFES 

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA – SBPC 
 

Brasília, 25 de setembro de 2017. 
 

Ao  
Exmo. Sr.  
José Mendonça Bezerra Filho 
Ministro da Educação 
 
De: Academia Brasileira de Ciências (ABC), Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior (ANDIFES) e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 
 
Assunto: Descontingenciamento de recursos das Universidades Públicas Federais. 
 
 Senhor Ministro, 
 
 As Universidades Públicas Federais têm contribuído com o desenvolvimento econômico e social do 
país com ações que vão da formação em nível superior à produção científica, à inovação e à transferência 
de conhecimento para todos os setores da sociedade. Fazem isso com eficiência diferenciada no sistema 
brasileiro de educação superior, como atestam o próprio MEC, por meio das avaliações do INEP e da CAPES, 
e os rankings nacionais da educação superior. Estão sob a responsabilidade das Universidades Públicas 
Federais, neste momento, a formação de mais de um milhão de alunos de graduação e mais de 57% de 
todo o Sistema Nacional de Pós-Graduação, entre outras diversas atuações.  
 
 Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o sistema de Universidades Públicas Federais tem 
enfrentado dificuldades para honrar compromissos financeiros, decorrentes de restrições orçamentárias e 
de contingenciamento de recursos. Assim, estando cientes da decisão do Governo Federal de elevar em 
mais 12,8 bilhões de reais o déficit orçamentário de 2017, vimos requerer a Vossa Excelência, em nome 
da comunidade acadêmica e científica do país, o descontingenciamento integral dos orçamentos de 
custeio e de investimento das Universidades Públicas Federais para 2017. Tal medida permitirá que as 
instituições reequilibrem as suas finanças e retomem ações fundamentais de seus Planos de 
Desenvolvimento Institucional.  
 
 Certos do reconhecimento de Vossa Excelência acerca da importância do sistema de Universidades 
Públicas Federais para o país e do impacto positivo que o descontingenciamento dos seus orçamentos terá 
para todos os que por ele são beneficiados, agradecemos antecipadamente a atenção que dispensar ao 
pleito aqui apresentado e subscrevemo-nos, 
 
 
 Atenciosamente, 
 
  
 Luiz Davidovich – Presidente da ABC. 
 
 
 Emmanuel Zagury Tourinho – Presidente da ANDIFES. 
 
 
 Ildeu de Castro Moreira – Presidente da SBPC. 


