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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA,
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021

3

Às quatorze horas e trinta minutos do dia 31 de março do ano de dois mil e vinte e um, no

4

Portal do Serviço de Conferência Web da RNP, na comunidade virtual denominada

5

“Congregação IFUFBA”, reuniu-se a Congregação do Instituto de Física(IF) para reunião

6

extraordinária, sob a presidência do professor Alexandre Leite Gadelha, Vice-Diretor do IF;

7

com a presença de: André Telles da Cunha Lima, Chefe do Departamento de Física da

8

Terra e do Meio Ambiente; Humberto de Almeida Borges, Chefe do Departamento de Física

9

Geral; Maria Cristina Martins Penido, Coordenadora do Colegiado dos Cursos de Graduação

10

em Física; José Roberto Bispo de Souza, Vice-Coordenador do Colegiado dos Cursos de

11

Graduação em Física; Thiago de Albuquerque Assis, Coordenador do Colegiado dos Cursos

12

de Pós-Graduação em Física; Maria das Graças Reis Martins, Representante do Corpo

13

Docente; Mário Cezar Ferreira Gomes Bertin, Chefe do Departamento de Física do Estado

14

Sólido; Marcos Melo de Almeida, representante do Instituto de Física no Conselho

15

Acadêmico de Ensino;Thierry Jacques Lemaire, representante do Instituto de Física no

16

Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão; Luciano Melo Abreu, representante do

17

Instituto de Física no Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão (suplente); André Luiz

18

Pires de Souza Leal, representante dos servidores técnico-administrativos; Mateus Souza

19

Silva, representante estudantil. O encontro contou ainda com a participação dos convidados

20

João Carlos Salles, Reitor da UFBA; Paulo César Miguez, Vice-Reitor da UFBA; Eduardo

21

Luiz Andrade Mota, Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento; Suani Tavares, Chefe de

22

Gabinete da Reitoria e, também, com a presença de diversos membros da comunidade do

23

Instituto de Física. Na ocasião, a Congregação do IF se propôs a discutir o seguinte ponto

24

de pauta: 1) O recrudescimento da pandemia e a situação orçamentária: perspectivas

25

para a universidade em 2021. Dando início à reunião, o professor Alexandre Gadelha

26

agradeceu a presença de todos e, logo na sequência, fizera um breve relato de sua

27

percepção acerca do momento que o país atravessava e das dificuldades encontradas no

28

enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus. Continuando, Gadelha destacou a situação

29

orçamentária das universidades, naquele momento, e também os possíveis impactos da

30

então recente aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao ano de 2021.

31

Justamente para discutir esses temas citados anteriormente, o Presidente concedeu a

32

palavra ao Reitor da Universidade Federal da Bahia, que saudou a todos e agradeceu pelo

33

convite. O professor João Salles frisou que o avanço da pandemia no Brasil era bastante

34

preocupante e, ao mesmo tempo, destacara também o delicado e tenso ambiente que

35

percebia dentro da universidade, principalmente após a aprovaçãoda LOA-2021, que

36

autorizava cortes no orçamento da educação e que aguardava apenas a sanção do

37

Presidente da República. O Reitor ressaltou, ainda,a importância de se manter sempre a

38

comunicação com a comunidade universitária. Disse, ainda,que era muito importante que

39

fossem mantidas a unidade e a capacidade de mobilização em defesa da vida e das

40

universidades. Na sequência, o professor João concedeu a palavra ao professor Eduardo

41

Mota, para que ele pudesse fazer um apanhado acerca da situação orçamentária da UFBA e

42

dos assuntos relacionados ao enfrentamento da pandemia, uma vez que o referido professor

43

era o Coordenador do Comitê de Assessoramento do Coronavírus da universidade. Com a

44

palavra, Mota cumprimentou a todos e se disse entristecido com a situação do Brasil

45

naquele momento, destacando também a difícil conjuntura das universidades federais.

46

Continuando, apresentou a todos alguns dados relativos à situação de momento da

47

pandemia do Coronavírus no estado da Bahia. De acordo com esses dados, podia se

48

perceber uma pequena diminuição no número diário de casos de infecção no estado, o que

49

era encarado com otimismo pelo Pró-Reitor. Por outro lado, a média móvel de óbitos não

50

apresentava diminuição, o que despertara a

51

apresentados, Mota disse que, na comparação com os outros estados, percerbia-se a

52

situação da pandemia no Estado da Bahia como uma das mais controladas. Em relação à

53

situação financeira das universidades, afirmou que a Lei Orçamentária Anual, caso fosse

54

sancionada, inviabilizaria o funcionamento das instituições federais de ensino do país.

55

Continuando, apresentou alguns dados referentes à UFBA,que demonstravam a evolução,

56

no período de 2014 a 2021, dos valores destinados a despesas discricionárias, ou seja, de

57

custeio e de capital. Destacou, também, com base nos dados apresentados, que, entre os

58

anos de 2014 a 2016, havia ocorrido um aumento significativo nos valores destinados a

59

despesas de custeio. Por outro lado, no mesmo período, existira uma diminuição nos valores

60

destinados a despesas de capital. Estes, porém, segundo ele, ainda eram valores

61

consideráveis. De acordo com a sua análise, era possível perceber, nos anos de 2019 e de

62

2020,uma queda nos valores destinados às despesas discricionárias, tanto as de custeio

63

como as de capital. Entretanto, para ele, a diminuição se tornava ainda mais acentuada no

64

ano de 2021. Por fim, o professor Eduardo realizou os seguintes destaques relativos ao

65

orçamento da Universidade Federal da Bahia: os recursos previstos no PLOA para o ano de

66

2021 eram levemente superiores ao orçamento do ano de 2010; no PLOA de 2021 havia

67

uma redução de 16,5% quando comparado ao orçamento do ano de 2020; as ações de

68

fomento ao ensino, pesquisa e extensão junto com as ações de assistência estudantil

69

apresentavam uma diminuição de 18,3% nos seus valores; os créditos sob supervisão,

70

condicionados à aprovação legislativa, representavam 58,4% dos recursos de custeio; ao se

71

atualizar, com base na variação do IPCA, o valor destinado a custeio referente ao orçamento

sua preocupação. Diante dos dados

72

do ano de 2016, encontrava-se o montante de R$ 206.770.479,67 – total esse que era

73

superior emR$ 75.663.167,67 ao valor de custeio contido no PLOA-2021; a Comissão de

74

Orçamento do Congresso Nacional, ao aprovar a LOA-2021, havia realizado, ainda, um

75

corte adicional de R$ 3.546.595,00. Diante de todo o exposto, para o referido professor, se a

76

LOA em questão viesse a ser sancionada pelo Presidente da República, o ano de 2021 seria

77

um ano de extrema dificuldade para as instituições federais de ensino, entre elas, a

78

Universidade Federal da Bahia. Novamente no uso da palavra, João Salles informou que, no

79

início do ano de 2020, as universidades do Estado da Bahia viabilizaram uma emenda

80

parlamentar de bancada, a ser dividida entre as instituições, na quantia total de vinte milhões

81

de reais. A parte que proporcionalmente caberia à UFBA, segundo ele, era um total de

82

quinze milhões de reais. Entretanto, de acordo com o professor João, com o advento da

83

pandemia do Coronavírus, as universidades não tiveram acesso a esses recursos.

84

Continuando, afirmou que, em virtude do difícil cenário orçamentário, esforços foram então

85

implementados para que se viabilizasse uma nova emenda de bancada, dessa vez sendo

86

uma quantia total de dezessete milhões e seiscentos mil reais. Desse total,a parte que

87

caberia à UFBA, proporcionalmente, seria o valor de onze milhões e duzentos mil reais.

88

Salles frisou, porém,que, embora o processo inicial tivesse sido exitoso, a liberação dos

89

recursos acima citados não era garantida. O Reitor disse ainda que, em sua percepção, o

90

sistema estava sofrendo com algo que classificara como “polidez destrutiva”. Para ele, o tom

91

dos diversos ataques que as universidades vinham sofrendo, inclusive por um dos ministros

92

que ocuparaa pasta da educação, havia diminuído. Entretanto, em sua opnião, o que não

93

diminuíra era a capacidade destrutiva do ministério, uma vez que meios aparentemente

94

racionais estavam sendo utilizados para que objetivos irracionais fossem cumpridos. Por fim,

95

informou que a universidade havia lançado uma campanha denominada “Em luto pelas

96

mortes, na luta pela vida” e apresentou a todos, através de compartilhamento de imagem, a

97

faixa que estava ocupando a frente do Palácio da Reitoria da UFBA com a citada

98

mensagem. Com a palavra, o professor Alexandre Gadelha agradeceu ao Reitor pelos

99

esclarecimentos e frisou que, no momento de falta de recursos, era comum que se

100

caminhasse para o rompimento. Entretanto, Gadelha ressaltou que, além de se ter ciência

101

do cenário que estava se desenhando, aquele era um momento que exigia muita coesão,

102

para que o mal comum pudesse ser atacado. O Presidente solicitou, ainda, informações

103

sobre a execução dos contratos de serviço da universidade e suas possíveis reduções. O

104

professor João Salles, por sua vez, ponderou que, desde o início de sua gestão, quando

105

encontrara um orçamento deficitário, vinha implementando esforços para racionalização das

106

despesas, prezando sempre pelo respeito aos trabalhadores. Continuando, disse que as

107

reduções aplicadas aos contratos de limpeza, portaria e vigilância já tinham atingido os

108

limites aceitáveis. Salles destacou ainda que, se os recursos relativos à emenda de bancada

109

citada anteriormente viessem a ser liberados, a situação orçamentária da universidade

110

deveria ter uma leve melhora. Entretanto, frisou que, em caso de não liberação dos referidos

111

recursos, eventuais reduções nos contratos de serviço poderiam ser novamente discutidas.

112

Na sequência, o professor Alexandre Gadelha relatou que vinha recebendo, quase que

113

diariamente, notas de pesar relativas a membros da comunidade ou aos seus familiares.

114

Diante disso, questionou ao Reitor se a universidade vinha fazendo um acompanhamento

115

desses casos. Com a palavra, João Salles disse que, devido a dificuldade de se obter

116

informações, aquela era uma tarefa complexa. Entretanto, ressaltou que, desde o início da

117

pandemia, existira uma preocupação muito grande em proteger a comunidade universitária.

118

Desse modo, disse entender que a suspensão das atividades presenciais fora um fator

119

decisivo para o cumprimento de tal objetivo. Complementando, o professor Eduardo Mota

120

destacou que, sempre que os dirigentes encaminhavam informações, inclusive para

121

validação de orientações ou para solicitação de testes PCR para membros da comunidade,

122

os dados enviados eram registrados. Entretanto, segundo ele, aquela não se tratava de uma

123

coleta sistemática de informações. Fazendo uso da palavra, o professor Climério Neto

124

ressaltou a importância da apresentação realizada e questionou se em algum momento de

125

sua história a universidade já havia enfrentado dificuldades similares às atuais. Como

126

resposta ao questionamento realizado, o Reitor afirmou que, na gestão do Presidente

127

Fernando Henrique Cardoso, a Universidade Federal da Bahia havia enfrentado diversos

128

problemas como, por exemplo, dificuldades para a realização de concursos públicos e, até

129

mesmo, a escassez de produtos básicos de higiene. Continuando, relatou que, na situação

130

narrada anteriormente, não se apostava nas universidades. Porém, segundo ele, na

131

atualidade, o que se percebia era que as instituições de ensino estavam sendo alvo de

132

ataques jamais presenciados antes, o que fora corroborado pelos professores Eduardo Mota

133

e Paulo César Miguez. Na sequência, a professora Maria das Graças se manifestou

134

questionando se existia algum estudo que desse suporte às decisões acerca do

135

desenvolvimento ou não de atividades presenciais naquele semestre. Em resposta, o

136

professor Eduardo informou que as atividades presenciais encontravam-se suspensas. Além

137

disso, informouque já havia sido definido que cada unidade universitária deveria encaminhar

138

o seu plano de biossegurança referente às atividades presenciais que pretendessem realizar

139

no semestre. Segundo ele, de posse desses documentos e com bastante responsabilidade,

140

caberia ao Comitê de Assessoramento do Coronavírus da universidade analisar as

141

solicitações enviadas. Na sequência, o Reitor agradeceu à Direção do Instituto de Física

142

pelo convite e aproveitou para elogiá-la pela iniciativa de busca do dialógo, destacando a

143

importância de se manter a comunidade universitária sempre bem informada sobre os

144

acontecimentos. Do mesmo modo, Eduardo Mota agradeceu pelo convite e frisou o quanto

145

era importante que as pessoas, ainda que vacinadas, mantivessem os cuidados de higiene e

146

distanciamento social, até que a situação da pandemia do novo Coronavírus estivesse

147

realmente controlada. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, o professor Alexandre

148

Leite Gadelha agradeceu a todos pela presença e também pelos esclarecimentos

149

realizados. Na sequência, deu por encerrada a reunião e eu, Wilian da Silva Santos de

150

Cerqueira, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e

151

achada conforme pelos demais membros da Congregação, será assinada pelos presentes.
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