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NOTA

O Conselho Universitário, reunido em sessão extraordinária em 27 de fevereiro de 2020,

torna público seu posicionamento com relação a recentes manifestações do Ministério da

Educação por meio dos ofícios circulares ne 8/2020/GAB/SPO/SPO-MEC e
39/2020/CGRH/Difes/Sesu/Sesu-MEC, que se referem a despesas com pessoal ativo e inativo,

inclusive sobre benefícios e encargos a servidores públicos, afirmando:

1. As orientações expressas sob a forma de ofícios devem ser compreendidas não

como determinações, uma vez que a prerrogativa dos gestores de universidades públicas

acolhe o pleno exercício da Autonomia Constitucional de Gestão financeira. Nesse sentido, a

reposição de vagas constantes do quadro permanente (Banco de Equivalência e o CIRSTAE) não

deve ser tratada como "aumento de despesas", visto que se trata de garantir as condições

fundamentais para a consecução das atividades-fim da Universidade, ou seja, a
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.

2. Com relação a benefícios e encargos, especificamente, o pagamento atende a

leis que garantem o cumprimento por parte do Estado, sem que caiba às instituições qualquer

restrição. Além disso, o orçamento destinado às despesas com pessoal ativo na UFSC em 2020

será R$ 40 milhões menor do que foi executado em 2019. Vale lembrar que os recursos para

gestão de pessoal são geridos diretamente pelo Ministério da Economia, e não pela instituição.

Assim, cabe à UFSC, com base nos decretos n9 7.232/2010 e 7.485/2011, manter

procedimentos, evitar quaisquer ações de caráter restritivo de direitos e dar provimento de

cargos, docentes e técnicos, de modo a preservar o funcionamento pleno das atividades, com

observância das normas e respeito à autonomia das universidades.

Sala dos Conselhos, 27 de fevereiro de 2020
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