CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADA FEDERAL MARGARIDA SALOMÃO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Nº ______/ 2019
(Da Sras. MARGARIDA SALOMÃO E SÂMIA BOMFIM)

Requer a realização de audiência pública, em
conjunto com a Comissão de Educação, para
debater as relações institucionais entre os
diversos

setores

da

Comunidade

Universitária e o Governo Federal.

Senhor Presidente,

Nos termos dos artigos 255 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a Vossa Excelência a realização de audiência pública, em
conjunto com a Comissão de Educação, para debater as relações institucionais
entre os diversos setores da Comunidade Universitária e o Governo Federal.
Propomos os seguintes convidados:
1 – Ministro da Educação, Sr. Abraham Weintraub;
2 - Representante da Fasubra;
3 – Representante da UNE;
4 – Representante da Andifes
5 – Representante da ANPG
6 – Representante do ANDES
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Justificação

O debate em torno do papel estratégico das Universidades Federais tem disso
tema de alta relevância politica no primeiro semestre do ano. Além do
contingenciamento orçamentário, que mobilizou o país todo no último mês em
defesa da educação pública e de qualidades, as relações entre entidades
representativas da comunidade universitária e o MEC encontra-se paralisada neste
momento.
Neste sentido, achamos de fundamental importância que o conjunto das
entidades que representam os mais diversos setores da comunidade universitária
possam ter oportunidade de propor e ouvir do Ministro da Educação as diretrizes e
perspectivas políticas do MEC para o desenvolvimento do ensino superior brasileiro.
Faz sentido que neste momento de crise, o MEC proponha-se a dialogar com
Reitores, Professores, Técnico-administrativos, Estudantes e Pesquisadores que
conhecem o cotidiano da Universidade.
Assim sendo, julgamos oportuno e relevante a realização de uma Audiência
Pública que debata esse assunto com a profundidade que ele requer.
Sala das Sessões, em 04 de junho de 2019.

Margarida Salomão
Deputada Federal PT/MG

Sâmia Bomfim
Deputada Federal PSOL/SP
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