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Com o objetivo de extrair uma posição do Campus Jaguarão em relação 
ao Projeto Future-se, proposto pelo Ministério da Educação, a direção do 
Campus chamou uma plenária no dia 14 de agosto de 2019, às 18 horas.  

Esta nota foi elaborada considerando os encaminhamentos à direção do 
Campus Jaguarão de dois documentos emitidos, respectivamente, pelos 
discentes do Campus e pela comissão do curso de Licenciatura em História. 
Considerou ainda, a manifestação dos coordenadores dos cursos de 
Bacharelado em Produção e Política Cultural e Gestão em Turismo, realizado 
no âmbito das reuniões de curso. Enfatizamos que ambos posicionaram-se 
contrariamente ao projeto Future-se, proposto pelo Ministério da Educação. 

Em nota datada do dia 12/08, os discentes apontam como falha a 
tramitação inicial da proposta, que está sendo apresentada para mera 
aprovação, após contingenciamento de custeio nas universidades públicas, 
desconsiderando estudos por parte de pesquisadores em educação, além de 
que a consulta pública não estaria priorizando a opinião pública de forma plena. 
Destacam o privilégio ao empreendedorismo e à gestão através das 
Organizações Sociais acima do tripé basilar das IFES: ensino, pesquisa e 
extensão. O programa inviabiliza a permanência de estudantes de baixa renda 
ao contingenciar o orçamento, afetando itens como assistência estudantil, 
incluindo a ocupação e manutenção da casa do estudante. Entendem que 
caberia posicionamento contrário mais contundente  ao projeto por parte da 
Reitoria e da direção e, que a tramitação institucional foi aligeirada, sem os 
fóruns que julgam competentes e imprescindíveis ao processo de discussão, 
razão pela qual encerram a nota exigindo um posicionamento institucional 
público. 

Em nota do dia 8/08, o colegiado do curso de História aponta que a 
proposta se caracteriza por “um ataque profundo ao caráter público e gratuito 
da educação, abrindo mão também da construção de um conhecimento 
socialmente referenciado”, que o projeto tem objetivo “privatista” e de 
precarização do trabalho docente, devido à gestão repassada às Organizações 
Sociais que levam a terceirizar a contratação de pessoal docente. Apontam que 
o contingenciamento do orçamento público para a educação leva o ensino 
superior para os “interesses do mercado”. Entendem que a tramitação interna 
proposta pela Reitoria foi apressada – com “discussão virtual, com prazo curto 
para a construção de considerações ao projeto” – o que objetivaria evitar “um 



engajado esforço de problematização” por parte da comunidade acadêmica e 
prejudicaria, com isso, “instituições novas e periféricas, como no caso da 
UNIPAMPA”. Destacam ainda, que a gestão do Campus precisaria ter 
construído uma estratégia de debate com a comunidade acadêmica. Encerram 
posicionando-se contra a proposta apresentada e a favor de “orçamento 
público e estruturado para a educação”, única alternativa de “preservar o perfil 
gratuito da universidade”, “permitir que a produção do seu conhecimento esteja 
a serviço da cidadania, da discussão e da busca de soluções dos problemas 
sociais brasileiros, e não submetido aos interesses de mercado”. 

No dia 12/08, o Curso de Produção e Política Cultural, em Reunião 
Ordinária, fez constar em ata a sua posição contrária ao Projeto Future-se. 
No dia 14/08, o Curso de Turismo também se posicionou contrário ao Projeto 
Future-se.  

A plenária realizada no dia 13/08, que contou com a presença da 
comunidade acadêmica da UNIPAMPA – Campus Jaguarão e do IFSUL – 
Campus Jaguarão, rejeitou o Projeto Future-se por unanimidade. 

Em síntese a comunidade do Campus Jaguarão rejeita o Projeto 
Future-se criticando a subserviência da reitoria ao negligenciar o debate e, 
exige uma posição oficial da UNIPAMPA contra o Future-se, conforme reunião 
do dia 14 de agosto 2019.  

Com intuito de dar continuidade ao debate, a direção do Campus 
Jaguarão convocará uma plenária no dia 21 de agosto de 2019, às 19 horas, 
para intensificar a mobilização contra o Projeto.  

 

  

 

Jaguarão, 14 de agosto de 2019.  

  


