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Professores/as desta UFRGS Propositores/as
2015

de Cursos MEC/RENAFOR/SEB-SECADI - Matriz

Ao cumprimentá-Ias registro onde estamos nas tratativas com o Ministério da Educação e o que já
sabemos e o que nos falta para darmos continuidade aos processos e cursos previstos para 2015.
Antecedentes:
A UFRGS apresentou à RENAFOR/FORPROF/MEC 44 cursos no total para 2015, dos quais três
cursos são de Formação Inicial. Esses cursos totalizaram uma solicitação da ordem de mais de 25
milhões e estão sendo tratados de modo separado pelo MEC. Os demais cursos (41) são cursos de
Formação Continuada e compreende o montante total de R$ 10 milhões.
Todos os cursos foram incluídos no Plano Estratégico do Estado que é coordenado pelo Fórum
Estadual. Permanente de Apoio à Formação Docente do Estado RS, mais conhecido como
FEPAD/RS.
Tanto o plano estratégico do Estado como as propostas pedagógicas e financeiras dos 44 projetos
foram entregues em mãos e protocolados no Ministério da Educação em 24 de junho de 2014.
A solicitação desta data pelo MEC tinha em vista analisar o Plano Estratégico do Estado, no qual
consta a relação de todos os cursos da UFRGS e outras universidades do Estado, e apontar na
Plano Orçamentário da União (PLOA) para 2015.
O que sabemos?
1. A PLOA já foi publicada em julho e houve corte linear de mais de 50% para todas as
Universidades;
2. O montante para a UFRGSestá em torno de 4 milhões e meio, ou seja, bem abaixo do que foi
solicitado. Eventualmente,
poderá ter alguma modificação nos valores, mas não estamos
esperando isso.
3. O MEC ainda não analisou os cursos. Em reunião no dia de ontem (01/09) com a Diretora da
DICEI/SEB, ela observava que em seguida farão reunião interna para deliberar sobre os cursos,
pois ainda reúnem informações que terão impacto sobre as decisões.
O que podemos fazer?
No momento devemos aguardar e colocamos a premência de resposta do MEC em razão dos
encaminhamentos dos convênios e as readequações orçamentárias.
Na expectativa de ter prestado esclarecimentos sobre as condições em que nos encontramos,
despeço-me.
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