
Ofício 01/2018 

Campinas, 18 de setembro de 2018 

Ao Prof. Dr. Orival Andries Júnior 

Presidente da Congregação da FEF/UNICAMP 

Através deste ofício, solicito cordialmente a inclusão de pauta da 

"CARTA DE REPÚDIO DOS D I S C E N T E S DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA - UNICAMP AOS C O R T E S DE ORÇAMENTO NA C A P E S " , documento 

elaborado pela comunidade discente desta Faculdade, já lido em sessão 

ordinária em 29 de agosto e que versa sobre a situação preocupante de 

desinvestimento em políticas públicas de fomento à ciência e à pesquisa. 

O texto segue em anexo, na versão apresentada também à Comissão 

de Pós-Graduação em 15 de agosto de 2018, na qual aquele colegiado passou 

a também ser signatário. 

Meus cumprimentos académicos, 

Harian Pires Braga 

Representante Discente de Pós-Graduação na Congregação FEF/UNICAMP 



CARTA DE REPÚDIO DOS DISCENTES DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA - UNICAMP AOS C O R T E S DE ORÇAMENTO NA C A P E S 

Os discentes da Faculdade de Educação Física da UNICAMP vêm a 

público manifestar total repúdio ao anúncio de possíveis cortes de orçamento 

na C A P E S em agosto de 2019. Tais medidas, assim como outras que já vem 

acontecendo, contribuem para a destruição da estrutura pública e gratuita do 

estado brasileiro, mais especificamente, a universidade pública no Brasil, 

A Capes, principal órgão de fomento à produção científica no país, vem 

sofrendo cortes orçamentários desde 2015. Naquele ano, o orçamento da 

instituição foi de R$7,7 bilhões, sendo reduzido para 3,94 em 2018. A previsão 

é que, para 2019, o valor destinado á agência se caia para R$3,3 bilhões. 

Com apresentação da Emenda Constitucional 95 pelo atual governo 

passa-se a instituir o teto dos gastos públicos, e congela-se as despesas com 

as políticas sociais por 20 anos. Além disso, o documento apresenta um teto no 

orçamento da C A P E S para 2019, que, no caso, resultará de maneira 

problemática as instituições públicas de ensino superior. 

Já observamos, em curto prazo, os danos gerados por tão desastrosa 

medida, teremos reflexos na pós-graduação, com pesquisadores que não 

conseguirão se manter durante o período de suas pesquisas. Perderemos a 

possibilidade de incluir jovens graduandos em programas de iniciação como o 

PIBID e a Residência Pedagógica, colocando em risco a própria permanência 

universitária. Por fim, o desprestígio em que vive a ciência no Brasil corroerá 

nossas carreiras e nos jogará às margens da comunidade científica 

internacional. 

A Educação é direito social garantido na Constituição de 1988, a 

aplicação desse direito, no entanto, passa por visões de políticas públicas 

distintas. Uma delas é a atuação do Estado no fomento direto a Educação, ou 

em áreas relacionadas, como a Ciência, a Cultura e o Esporte. O corte 

contínuo de verbas para essas áreas assinala um caminho que concebe 

investimentos e direitos sociais como gastos, o que entendemos ser uma 

concepção equivocada. 

Outro ponto a ser levantado é que com corte de bolsas reforça-se um 

passado que já deveria ter sido superado: o ensino superior no Brasil exclusivo 



para os grupos de elite, excluindo camadas populares, silenciando 

diversidades. O pesquisador é um trabalhador, e quando o corte é feito, o 

trabalho torna-se gratuito, o que acaba diminuindo a profissionalização da 

pesquisa. 

Sabemos que ações mais concretas virão após as eleições que 

ocorrerão nesse ano, porém entendemos, que desde já, são necessárias ações 

conjuntas -de toda comunidade académica- a fim de barrar medidas como essa 

que afetam diretamente a universidade pública. Assim, convidamos toda a 

comunidade da FEF-UNICAMP para lutar contra esse ataque. 

Centro Académico da Educação Física - UNICAMP 

Bancada Discente da Congregação - F E F UNICAMP 

Representação Discente da Comissão de Pós-Graduação - F E F UNICAMP 

Comissão de Pós Graduação da F E F / UNICAMP 


