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No dia 21 de agosto de 2019, a comunidade do campus Jaguarão, em 

caráter convocatório, esteve no auditório em plenária para debater o projeto "Future-

se". 

O auditório lotado, com a presença de discentes, técnico-administrativos, 

docentes e terceirizados, rejeitam o projeto em seu formato integral, pois entende 

que este se configura como um ataque coordenado a educação pública e gratuita, 

com caráter socialmente referenciado.  

Representantes do Sindicato dos Docentes/UNIPAMPA e do ANDES, 

evidenciam a posição contrária dos docentes da Unipampa Campus Jaguarão sobre 

o programa, fazendo referências às notas já publicadas pelo sindicato, ainda 

esclarecem a importância da autonomia das universidades e declarando o risco da 

adesão do programa.  

Após esses posicionamentos, é aberto o debate aonde docentes e discentes 

se manifestam sobre o Projeto Future-se. Os alunos pedem esclarecimentos sobre 

o orçamento da Unipampa, destacando exemplos de outras universidades que 

abriram suas planilhas orçamentárias para que os alunos soubessem da situação. 

Repudiam o programa e os demais cortes feitos pelo atual governo, elucidando a 

importância da democratização da educação, assistência estudantil e transparência 

orçamentária. Evidenciam, ainda, a importância da autonomia das universidades, 

evitando a precarização e privatização da educação pública. Falam ainda sobre sua 

experiência em chegar na universidade sem nenhum edital para auxílio estudantil, 

questionando os professores sobre o posicionamento sobre o Future-se. 

Os professores chamam a atenção sobre alguns aspectos do programa que 

atingem não só a educação, mas também as outras esferas como a Saúde Pública 

que é altamente beneficiada pelos Hospitais Universitários. Enfatizam que tal 

proposta leva a UNIPAMPA a aderir a um projeto Neoliberal, cuja as iniciativas 

privadas fazem parte desta proposta. Ainda mencionam um movimento político para 

barrar a iniciativa do governo, e a importância deste espaço de formação e de 

estudantes para analisar o Future-se. 



Ao final da assembleia, ainda se posicionam contundentemente contra a 

postura escapista e omissa da reitoria, que tergiversa enquanto posição em relação 

ao projeto. Ainda, a plenária enfatizou que não existem informações objetivas da 

situação do orçamento da universidade e exige uma postura transparente da 

reitoria, reivindicando que esta compareça no campus para dialogar sobre esta 

realidade. 

Por último, entendendo que a situação discente em âmbito financeiro e 

emocional se agrava cada vez mais nesta conjuntura de incertezas e ataques do 

governo, propôs a constituição de um grupo de apoio discente, que será composto 

pelas categorias para que busquem criar ações de acolhimento e denúncias de 

situações de vulnerabilidade. 

 

 

 


