
 

  
 
Recife, 13 de maio de 2019. 
 

À Bancada Congressista do Estado de Pernambuco. 

Sr. Coordenador Deputado Wolney Queiroz. 

Em razão do grave risco que o bloqueio de 30% do orçamento traz à manutenção 
e à sobrevivência das universidades federais, vimos por meio deste documento 
demonstrar a realidade e a importância das três instituições federais de ensino 
superior do Estado: Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal do Vale 
do São Francisco (UNIVASF). 

De acordo com nossa Carta Magna, a Constituição Federal, o direito à educação 
é fundamental. Todos os objetivos da República Federativa do Brasil estão 
conectados com o exercício do direito à educação. O Art. 205 da CF preceitua 
que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Nenhuma nação prospera sem 
educação. 

Para que fique clara a atual situação orçamentária das nossas Universidades, 
elencamos alguns dados relevantes. Somando as três principais universidades 
de Pernambuco, o bloqueio orçamentário determinado pelo Governo Federal 
chega a um total de R$ 103,6 milhões, cerca de 32,6% do orçamento 
discricionário dessas IFES, conforme tabela abaixo. 

 
Fonte: Tesouro Gerencial 
 
Desde 2014, o sistema federal de ensino vem sofrendo perdas orçamentárias 
por meio de contingenciamentos. A partir de 2017, o próprio orçamento passou 
a ser reduzido. Com essa ordem de grandeza de bloqueio atual, as 
universidades passarão, em breve, a não ter meios de realizar novas licitações 
ou mesmo de empenhar os recursos para efetivar o pagamento de seus 
contratos de serviços, inclusive na oferta de bolsas estudantis. 
 
As três instituições de ensino superior de Pernambuco têm atuação 
indispensável para o desenvolvimento social, econômico, cultural, tecnológico e 
ambiental do Estado. Suas presenças estão distribuídas em todo o nosso 
território, conforme figura a seguir. 
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Além da atuação no Estado de Pernambuco, as três universidades possuem 
pólos presenciais e a distância em outras unidades da federação. Em relação à 
Univasf, além das unidades em Pernambuco, desenvolve atividades nos estados 
da Bahia e Piauí. 
 
As comunidades da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da 
Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal do Vale do São 
Francisco somam mais de 100.000 pessoas envolvidas diretamente em suas 
atividades. 
 
Juntas possuem cerca de 70.000 alunos, sendo em torno de 53.200 na 
Graduação e 14.700 na Pós-Graduação, além de mais de 2.000 discentes no 
ensino médio e técnico. Além disso, anualmente, são oferecidas mais de 13.000 
vagas na graduação. Essas universidades ofertam cerca de 200 cursos de 
graduação e, no que tange à pós-graduação, há uma disponibilização de mais 
de 240 cursos. 
 
Contamos com cerca de 10.300 servidores, sendo 4.700 docentes e 5.600 
técnicos em assuntos educacionais, além de mais de 3.100 terceirizados. 
 
Com mais de 50% das vagas destinadas a cotas, cerca de 12.000 estudantes 
recebem benefícios de assistência estudantil. Graças a esse apoio, 
indispensável para sua permanência na universidade, os estudantes têm um 
melhor desempenho acadêmico e a possibilidade de concluir o curso superior 
com qualidade. 
 
Realizamos mais de 72.000 consultas e exames por mês nos hospitais 
universitários e mais de 2.000 consultas e exames por mês em nossas clínicas 
e hospitais veterinários. 
 
Nossos restaurantes universitários, que muitas vezes são a única opção de 
alimentação do estudante, servem cerca de 12.000 refeições ao dia, além de 
funcionar como um espaço de integração e promoção de saúde e bem-estar para 
a comunidade universitária, bem como sua permanência integral na 
Universidade, melhorando o desenvolvimento adequado de suas atividades 
acadêmicas. 
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A extensão promove interação transformadora na sociedade nas mais diversas 
áreas: comunicação, cultura, direitos humanos, justiça, educação, meio 
ambiente, saúde, tecnologia, inovação, produção e trabalho, entre outras. 
Estando presente em todas as regiões de Pernambuco, do litoral ao sertão, 
desenvolvendo mais de 1.500 projetos de extensão, com bolsas para cerca de 
700 alunos, beneficiando mais de 1.000.000 de pessoas dos diversos públicos. 
Impactando em 11% da população de todo Estado de Pernambuco, mais 
fortemente no interior. 
 
Dentre as atividades de extensão, destacam-se a Exposição Nordestina de 
Animais - na qual temos participação direta em atividades com a comunidade -,   
a Escola de Conselho Tutelar, cursos preparatórios para o ENEM e reforço na 
Educação Básica, além de oficinas e ações nas áreas de música, natação, 
teatro, gastronomia, hotelaria, agronomia, astronomia, medicina veterinária. 
Também atuamos na formação dos agricultores familiares em Seguridade 
Alimentar, formação de jovens em Tecnologias Sociais de Convivência com o 
Semiárido, além de ações de extensão voltadas às pessoas com dependência 
química, com necessidades especiais e em privação de liberdade. Vale ressaltar 
nossa importante atuação junto à educação básica do Estado, o que beneficia 
toda rede de ensino básico de Pernambuco. Dessa forma, cumprimos nossa 
missão na partilha de conhecimentos por meio do olhar social da universidade. 

As pesquisas desenvolvidas pelas universidades federais são fundamentais para 
o desenvolvimento social e econômico de Pernambuco. Há pesquisas sendo 
realizadas em todas as áreas do conhecimento. Podemos destacar ações, 
impactos e produtos gerados, tais como: 

• Desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar – RBs, resistentes a 
pragas e adaptadas às regiões, responsáveis por mais de 50% da 
produção da cana-de-açúcar do Brasil; 

• Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA); 

• Manejo nutricional da cana-de-açúcar, que propiciou um aumento de 20% 
na produtividade da cana cultivada na zona da mata norte; 

• Uso de matriz corneal suína para reconstrução da córnea em seres 
humanos; 

• Criação de técnica para evitar doenças bacterianas em humanos que 
consomem produtos lácteos contaminados;  

• Controle ecológico do bicudo no semiárido que possibilita o cultivo do 
algodoeiro de fibra colorida, de grande apelo comercial;  

• Uso de novas variedades de palma forrageira resistente à praga 
(cochonilha do carmim), permitindo o cultivo na região semiárida, fato que 
possibilita a criação de bovinos, caprinos e ovinos durante os períodos de 
seca;  

• Desenvolvimento da produção alternativa de biomassa para uso nas 
empresas do polo gesseiro na região do Araripe, promovendo a 
diminuição do desmatamento da vegetação da caatinga; 

• Utilização de membrana oriunda da cana-de-açúcar para cicatrização de 
feridas e próteses vasculares; 
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• Comunicação Alternativa para auxiliar pessoas com deficiência na fala 
(e.g., pessoas com síndrome de Down, Autistas, sequelados por AVC ou 
ELA); 

• Estudos para o desenvolvimento de vacinas para o vírus Zika; 

• Desenvolvimento de marcadores para diagnóstico de câncer; 

• Ecologia Química para entendimento e controle do Aedes aegypti 

• Metabonômica e métodos diagnósticos de doenças hepáticas, ósseas, 
reprodutivas e pulmonares; 

• Análise e controle de qualidade de combustíveis; 

• Síndrome de Zika Congênita: estudo clínico epidemiológico a partir de 
coortes populacionais e em serviços de saúde envolvendo de gestantes 
e de crianças; 

• Estudos Microbiológicos e Moleculares de Bactérias Hospitalares de 
Interesse Médico; 

• Prevalência e fatores de risco do HTLV em pessoas vivendo com 
HIV/AIDS; 

• Estudo Imunopatológico da Hanseníase; 

• Prevalência de infecção por Leishmania spp. em doadores de sangue dos 
Hemocentros de Recife-PE e Caruaru-PE;  

• Avaliação da resposta imune em pacientes alérgicos infectados pelo 
Schistosoma mansoni ou poliparasitados. 

Dentre outras pesquisas nas áreas de lasers, óptica, física atômica, 
nanomateriais, materiais magnéticos, polímeros, neurociência, física aplicada. 

Ressaltamos ainda que as cinco maiores universidades do estado 
(UFRPE,UFPE,UNIVASF,UPE,UNICAP) mantém um consórcio “PE 
universitas” que desenvolve pesquisas integradas nas mais diversas áreas do 
conhecimento. Atualmente, esse consórcio atua fortemente nas questões 
hídricas do semiárido pernambucano. 
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Considerações finais 

Apesar dos esforços que a UFRPE, UFPE e UNIVASF vêm empreendendo no 
sentido de dar eficiência à gestão dos recursos orçamentários, não 
vislumbramos outra alternativa a não ser paralisar os serviços dessas três 
instituições nos próximos meses caso o bloqueio do Governo Federal se 
configure em corte. Serviços essenciais de energia elétrica, água, internet, 
segurança, limpeza, dentre outros terceirizados, além de novos investimentos 
em atividades de ensino, pesquisa e extensão estarão seriamente 
comprometidos. 
 
Em sendo as universidades e institutos públicos federais e estaduais 
responsáveis pela produção de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, este 
bloqueio, certamente, irá impactar nos principais indicadores de 
desenvolvimento do Estado, em especial, no aumento do desemprego e na 
formação e qualificação de recursos humanos. Ressaltamos, por fim, que o 
crescimento de diversas cidades da região metropolitana e do interior do Estado 
de Pernambuco tiveram seu desenvolvimento impactado, de forma positiva, com 
a chegada dessas instituições públicas de ensino. Todo esse crescimento está 
hoje, fortemente ameaçado, pelo bloqueio ora vigente 
 

Face ao exposto, reforçamos a solicitação a esta bancada para uma atuação 
incisiva junto aos ministérios da Economia e Educação para assegurar que o 
orçamento das três universidades seja liberado, conforme preconizado na Lei 
Orçamentária Anual 2019. Condição essa que garantirá que as universidades 
federais do Estado de Pernambuco possam continuar na vanguarda do ensino, 
da pesquisa, extensão e inovação, atuando de forma efetiva para o 
desenvolvimento do Estado, com o compromisso de promover uma sociedade 
mais justa e digna para os seus habitantes. 

 

 

 

Profa. Dra. Maria José de Sena 

Reitora UFRPE 

 

 

Prof. Dr. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado 

Reitor UFPE 

 

 

Prof. Dr. Julianeli Tolentino de Lima 

Reitor UNIVASF 
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