
 

Carta aberta à sociedade, às mães, pais e/ou responsáveis pelos 

estudantes do COLUN-UFMA. 

 Senhoras e senhores,  

 O ano letivo de 2020 começa sob grave ameaça. Isto porque as medidas tomadas 
pelo Governo Federal, tanto no âmbito do orçamento para a Educação, quanto nas retiradas 
de direitos trabalhistas e no desmantelamento do serviço público, colocam em risco a 
continuidade das nossas atividades tais quais as temos exercido ao longo de mais de 50 
anos. 

 Explicamo-nos sucintamente: 

  O governo encaminhou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2020, prevendo 
uma redução de R$ 2,7 bilhões no orçamento do MEC, montante 16% menor do que o 
orçamento do ano passado, que já tinha cortes. Com mais essa restrição orçamentária, as 
instituições federais terão dificuldades para pagamentos de água, luz, segurança e 
equipamentos. O estrangulamento financeiro é a forma principal de sucatear a educação 
pública. 

 Associada a essa redução no dinheiro, o governo quer aprovar um Projeto de 
Emenda Constitucional (PEC 186/2019 – a chamada PEC Emergencial) que prevê CORTAR 
OS SALÁRIOS, APOSENTADORIAS E REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS! Essa medida, caso seja aprovada, provocará a 
debandada dos melhores profissionais dos órgãos públicos, abrindo espaço para a 
privatização e o ensino pago. 

 Como se não bastasse tudo isso, na virada do ano, o governo baixou a Medida 
Provisória 914/2019, que dispõe sobre o processo de escolha dos dirigentes das 
Universidades, Institutos Federais e das Escolas de Aplicação, como o COLUN-UFMA. A 
MP ignora a democracia interna ao instituir que os campi serão dirigidos por diretores-gerais 
que serão escolhidos e nomeados pelo reitor. Na UFMA já experimentamos essa medida, 
uma vez que o Vice-Reitor escolhido pela comunidade não foi empossado pelo Reitor, em 
franca medida autoritária. O ataque à autonomia e à democracia das Instituições Federais 
visa aplicar, sem contestações, as políticas restritivas do Governo Federal. 

 O que está em jogo não são apenas direitos e salários – o que, por si só, já valeriam 
nossos protestos –, mas a própria existência do Serviço Público Federal. Portanto, a questão 
que nos instiga é lutar contra a degradação da UFMA e do próprio Colégio Universitário 
como espaços públicos acessíveis e de qualidade. A exemplo das dificuldades que estamos 
passando para repor os livros didáticos que não foram suplementados este ano, fazendo 
com que alguns alunos tenham ficado sem o livro. 

 Dada a gravidade do momento, estamos comunicando que no dia 18 de MARÇO 
faremos uma PARALISAÇÃO NACIONAL no intuito de reverter os ataques do Governo 
Federal e restituir as condições necessárias para manter e ampliar a oferta dos serviços 
públicos de qualidade para toda a população.  

 Contamos com a compreensão, colaboração e participação de todos. Essa luta não 
se restringe a professores, técnicos e alunos, mas diz respeito a toda sociedade que faz uso 
e sabe da importância do serviço público de qualidade. 

 Obrigado a todas (os). 

São Luís, 28 de fevereiro de 2020. 

Servidores do COLUN/UFMA 


