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Aos trinta e um do mês de julho de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, 1 

no Auditório do campus Nilópolis IFRJ localizado no município de Nilópolis, deu-se 2 
início à 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior do IFRJ e 1ª Reunião 3 
Extraordinária do Colégio de Dirigentes, sob a presidência do Magnífico Reitor Rafael 4 
Barreto Almada. Estiveram presentes todos os dirigentes com exceção do campus Niterói, 5 

secretária do ColDir Amanda Carlou e os conselheiros: Eduardo Antônio Modena 6 
(Representante Suplente do MEC), Elisa Suzana Carneiro Poças (Representante Titular 7 
dos Diretores-Gerais), Tiago Giannerini da Costa (Representante Titular dos Diretores 8 
Gerais), Aldembar Andrade Sarmento (Representante Titular Diretores-Gerais), Márcio 9 
Franklin Oliveira (Representante Suplente  Diretores-Gerais) Helton Rodrigo de Souza 10 

Sereno (Representante Titular Docente), Danilo Spínola Caruso (Representante Suplente 11 
Docente), Marco Aurélio Passos Louzada (Representante Titular Docente), Eládio 12 
Bandeira de Lima Filho (Representante Titular Técnicos-Administrativos), Otávio 13 
Pereira Carneiro (Representante Suplente Técnicos-Administrativos), André Vicente 14 

Tobias (Representante Titular Técnicos-Administrativos), Fernando Rocha Beserra 15 
(Representante Titular Técnicos-Administrativos), Gabriela Freitas de Andrade 16 
(Representante Titular Discentes), Paulo Borges Mathias da Costa (Representante Titular 17 
Discentes) e Irinéia de Souza (Representante Titular Discentes). O Presidente deu início 18 

à reunião comunicando que irá à Brasília amanhã para participar da Reunião 19 

Extraordinária, nos dias 31 de julho e 1º de agosto de 2019 convocada pelo Conselho 20 
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 21 

Tecnológica (CONIF), localizada em Brasília, com o intuito de estudar o Programa 22 
Future-se, pois tanto os reitores quanto o cidadão possuem dúvidas sobre o mesmo. Com 23 
isso, o Presidente decidiu marcar esta reunião ampliada com toda a Comunidade do 24 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ incluindo 25 
Colégio de Dirigentes – ColDir e Conselho Superior - ConSup para realizar uma 26 

discussão democrática para conhecer, avaliar os objetivos do Programa. Sendo assim, o 27 
Presidente sugeriu abrir para as discussões com a proposta de qualquer pessoa falar por 5 28 

minutos, limitando duas intervenções por inscrição e realizar as devidas ponderações ao 29 
longo da reunião.  A Comunidade reivindicou que 5 (cinco) minutos será muito extenso, 30 

logo o Presidente sugeriu 3 (três) minutos de fala para cada pessoa com possibilidade de 31 
3 (três) intervenções.  Todos concordaram.  Antes de iniciar as discussões, o Presidente 32 
leu o documento (anexo I) que foi gerado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 33 
Tecnologia do Rio de Janeiro –IFRJ, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 34 

Suckow da Fonseca – CEFET, Colégio Pedro II, Instituto Federal Fluminense – IFF, 35 
Universidade Federal Fluminense - UFF, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 36 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ e Universidade Federal do Estado 37 
do Rio de Janeiro – Unirio sobre a elaboração do documento e consulta pública realizada 38 
do Programa Future-se. O Conselheiro Danilo Spínola propôs aos conselheiros presentes 39 
do Conselho Superior que votem para o IFRJ não aderir ao Programa Future-se e tente 40 
reverter a situação.  O Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação Rodney 41 
solicitou que incluísse seu discurso na íntegra (anexo II). O Presidente salientou que a 42 

crítica que o IFRJ identifica no Programa Future-se é a falta de clareza na sua definição.  43 

Várias pessoas presentes proferiram suas opiniões e posicionamentos sobre o programa 44 
em debate. Foi dada a oportunidade de livre expressão para todos que assim desejaram. 45 
Ao final, o Presidente pontuou que a Reitoria não tem que ter posicionamento neste 46 
momento, pois isso se constrói com toda a Comunidade de forma democrática; como está 47 

acontecendo neste momento.  O Presidente ressaltou que irá ser feito um documento de 48 
análise jurídica; constitucional sobre o Programa Future-se para ser encaminhado ao 49 

CONIF. Além da proposta do Conselheiro Danilo Spínola, o Presidente relembrou a 50 
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proposta feita pela Comunidade de interessados das representações do IFRJ (Conselho 51 

Superior, estudantes, 1 (um) servidor e Sindicato) comporem uma comissão com o intuito 52 
de elaborar um documento que verse sobre a rejeição do Programa Future-se com o prazo 53 
de entrega para o dia 07/08/2019 (anexo III). O presidente ressaltou que o assunto sobre 54 
o Programa será exposto nas próximas visitações realizadas pelo Reitor nos campi no 2º 55 

semestre de 2019; podendo ser ampliada para a Comunidade Externa. O presidente 56 
recordou sobre a eleição para o novo mandato para o Conselho Superior para o período 57 
de 2019-2021.  Depois disso, o presidente encerrou a reunião às doze horas e vinte e 58 
quatro minutos, agradeceu a presença de todos, e nada mais havendo a ser tratado, eu, 59 
Alessandra Ninck, secretária do Conselho Superior do IFRJ, encerro a presente ata, que 60 

seguirá assinada por mim e pelo presidente. 61 
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ANEXO II 

 
Boa tarde, para constar em ata e para trecho de meu discurso de hoje e matéria da Ascom, em anexo 

fotos: 

 

Bom dia a todos e a todas, 

 

Estando ocupando o cargo de Pró-Reitor de pesquisa, inovação e pós graduação, e me cabe explicar, 

que nos últimos três anos o sistema brasileiro de ciência e tecnologia (C&T) tem sofrido ataques 

constantes. Um dos mais fortes foi, sem dúvida, a aprovação do projeto de emenda constitucional 

(PEC 241/55) que limita os gastos do governo para os próximos anos, e prometia em troca, frear a 

voraz queda oferta de postos de trabalho, e o resultado? os atuais 13,1 milhões de desempregados e 

em torno de 50 milhões de pessoas exercendo trabalhos informais. Segundo economistas mais 

críticos, tal medida não trata de uma agenda de crescimento, mas de um projeto de longo prazo de 

desmonte do Estado de bem-estar social brasileiro. 

 

As reduções orçamentárias para atuação tanto do Ministério da Educação (MEC) como do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) podem ter efeitos de longo 

prazo desastrosos, ajudando a ampliar o hiato entre a nossa produção científica e a fronteira 

mundial. 

 

O sistema de C&T brasileiro foi forjado lentamente durante décadas com forte presença do Estado. 

Nos anos 1950 foram criados o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e na década 

seguinte a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), cada qual com sua missão. Tais órgãos 

ajudaram a dar as disposições institucionais do sistema brasileiro de C&T contemporâneo. Sistema 

este que apresenta sim muitas lacunas que dificultam a geração de sinergias e a ampliação das 

oportunidades inovativas domésticas, porém nenhum especialista em sã consciência recomendaria 

seu desmonte. Aliás, o reconhecimento da importância da C&T ressurge nos anos 2000, após um 

longo período de total abandono e descuido que já vivemos na década de 1980-1990. Lembremos 

que em 2004, foi sancionada a Lei 10.973, chamada popularmente de “Lei da Inovação”, tratando 

sobre incentivos à inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas 

à autonomia tecnológica do país, sendo regulamentada no ano seguinte pelo Decreto 5.563/2005, 

revogado pelo Decreto 9.283/2018. Por si só esses diplomas legais marcaram um avanço em aceitar 

que as atividades de C&T afetam sobremaneira o ambiente produtivo nacional e devem ser tratadas 

de forma endógena. 

 

Em termos nominais, o orçamento da Capes para 2018 equipara-se ao de 2011 e, em termos reais, 

equivale ao de 2010. O ano de 2016 marca o fim da tendência de crescimento do orçamento da 

Capes para “subsidiar […] a formulação de políticas para pós-graduação, coordenar e avaliar os 

cursos desse nível e estimular, mediante bolsas de estudo, auxílios e outros mecanismos, a formação 

de recursos humanos altamente qualificados para a docência de grau superior, a pesquisa e o 

atendimento da demanda dos setores público e privado”. 

 

Infelizmente, em Terra Brasilis, tem-se a impressão de C&T como algo de 5ª. categoria. Algo que 

pode ser facilmente substituído pela aquisição de máquinas, equipamentos e conhecimentos 
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produzidos e enlatados no exterior. Algo que não precisa ser construído ou continuamente 

trabalhado, porque acredita-se que possa ser comprado. O preço desta aposta é alto. Pagamos com o 

nosso atraso, com a nossa eterna dependência das tecnologias geradas nos países tidos como 

centrais. 

 

Vamos na contramão do desenvolvimento, acentuando a precarização das instituições produtoras de 

conhecimento no país. Este texto é adaptação livre do excerto, de Karina Pereira Vieira e Tulio 

Chiarini, publicado em 10 de agosto de 2018 na le monde diplomatique Brasil. Mas aponta 

claramente como pensamos na condução da proppi. 

 

Lembremos da última "revolução na educação pública do País", o exemplo fluminense e a 

experiência que desagradou a oligarquia, deixou insatisfeita a casa grande: os Centros Integrados de 

Educação Pública, os CIEPs, um incrível projeto educacional de autoria do antropólogo Darcy 

Ribeiro, a experiência nos mostra, que quando se quer, se mata por inanição, e toda proposta foi aos 

poucos implodindo, creio que devemos prestar atenção na história de ascensão e queda deste 

projeto. 

 

Explico aos mais jovens aqui presentes, nada está garantido, nossa república ainda nos guarda 

muitas surpresas. 

 

Por fim, se promete atacar a gratuidade em parte do ensino superior público, é isso mesmo? Será 

que perdemos a capacidade de nos estarrecer? o remédio para isso existe, a ADI, ou seja, uma ação 

direta de inconstitucionalidade. Pois, por vezes a resistir é simplesmente existir. 

 

Sou um apaixonado pela pesquisa e inovação, mas está que está aí não me representa, e irei explicar 

por que. 

 

Nos coloca em uma posição subserviente ao capital, tirando de nós os servidores envolvidos de 

maneira responsável com a Inovação e o empreendedorismo. E isso não podemos admitir. 

 

Paz e bem, um beijo no coração de vocês e ninguém solta a mao de ninguém. 
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ANEXO III 

 

O Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 

Janeiro (IFRJ), em reunião extraordinária no dia 6 de agosto de 2019, aprovou por 

unanimidade a não adesão dessa instituição ao programa FUTURE-SE. Seguem nossas 

justificativas. 

 

O programa FUTURE-SE, apresentado pelo Ministério da Educação (MEC) em 17 de julho 

do presente ano, afirma ter como objetivo fortalecer a autonomia financeira, administrativa 

e de gestão das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). O programa se baseia em 

parcerias a serem estabelecidas com Organizações Sociais (OS) e empresas privadas, e é 

dividido em três eixos: Gestão, Governança e Empreendedorismo; Pesquisa e Inovação; e 

Internacionalização.  

São objetivos do primeiro eixo, segundo o MEC: estabelecer limites de gastos com pessoal; 

estabelecer requisitos de auditoria externa, transparência e compliance; criar um ranking das 

IFES, com prêmios para as mais eficientes nos gastos; estimular o uso de imóveis da União 

para arrecadar recursos, via contratos de cessão de uso, concessão, fundo de investimento e 

Parcerias Público-Privadas (PPP); propiciar que departamentos / institutos arrecadem 

recursos próprios; e autorizar o uso de name rights nos campi e edifícios. 

Já o segundo eixo do programa tem como objetivos, segundo o MEC: instalar de centros de 

pesquisa e inovação, bem como parques tecnológicos; assegurar um “ambiente de negócios” 

favorável à criação de startups; aproximar as IFES de empresas privadas; e premiar os 

principais projetos inovadores. 

Finalmente, no que diz respeito aos objetivos do terceiro eixo, informa o MEC: estimular 

intercâmbio de estudantes e professores, com foco na pesquisa aplicada; revalidação de 

títulos e diplomas estrangeiros por instituições públicas e privadas com alto desempenho 

(conforme critérios do MEC não apresentados); facilitar o acesso e a promoção de 

disciplinas em plataformas online; firmar parcerias com instituições privadas para promover 

publicações de periódicos fora do país; e possibilitar bolsas para estudantes brasileiros com 

alto desempenho acadêmico e atlético em instituições estrangeiras. 

Em relação aos objetivos descritos acima, deve-se destacar primeiramente que vários deles 

já são realidade no ordenamento corrente das IFES. Já existem auditorias regulares e 

rigorosas, realizadas por órgãos internos e externos, que garantem a transparência em 

relação aos gastos das IFES. No que diz respeito aos gastos com pessoal, deve-se ressaltar 

que qualquer contratação de servidores efetivos depende da liberação de códigos de vagas 

pelo próprio MEC, de modo que este controle, na prática, já existe. Finalmente, já existem 

fundações de apoio e parcerias com empresas legalmente consolidadas e em pleno 

funcionamento, desenvolvendo projetos de pesquisa, inovação e desenvolvimento. 

Por outro lado, o programa não é suficientemente claro no que diz respeito aos limites a 

serem estabelecidos para os gastos com pessoal e às competências e atribuições das OS. Daí 

decorre a possibilidade da participação de Organizações Sociais nas atividades-fim das 

IFES, o que atenta contra a autonomia didático-científica das mesmas, garantida pelo artigo 

207 da Constituição Federal.  
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Também a autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial, garantida pelo 

mesmo artigo, coloca-se em risco, uma vez que o programa prevê a criação de um comitê 

gestor, de composição indefinida, ao qual caberia as atribuições de gestão que, hoje, são 

executadas pelos colegiados superiores das IFES – no caso do IFRJ, ressalte-se, já há 

participação de representantes do governo e da sociedade civil em nossa instância decisória 

máxima.  

Finalmente, deve-se destacar que o programa é excessivamente vago no que diz respeito ao 

Fundo do Conhecimento, que supostamente garantiria o funcionamento das IFES no cenário 

atual de não-cumprimento dos repasses no orçamento previsto e aprovado pela Lei 

Orçamentária Anual (LOA). Não é informado, por exemplo, qual seria seu conselho gestor e 

como ele seria remunerado; não há clareza quanto à composição do patrimônio que serviria 

como aporte inicial; finalmente, não se sabe como as IFES seriam financiadas no período de 

transição entre a situação atual e o tempo de maturação do fundo. Outro aspecto, não menos 

importante, está relacionado a forma como tal proposta foi construída, com total ausência de 

consulta e de qualquer participação das instituições federais.  

Alternativamente ao que propõe o Future-se, reivindicamos: i) o cumprimento da LOA e das 

garantias constitucionais que estabelecem a autonomia financeira das IFES em suas 

atividades de ensino pesquisa e extensão, a partir do provimento, pelo Estado, dos recursos 

públicos necessários ao cumprimento das mesmas; e ii) que a Educação seja retirada da 

Emenda Constitucional 95, que estabelece o teto de gastos. 

 

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2019 

 

 

 

Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio 

de Janeiro (IFRJ) 

 

 

 

 


