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POSIÇÃO DOS SERVIDORES DO IFPR SOBRE O PROGRAMA FUTURE-SE 
E SOBRE A PORTARIA Nº 1529/2019 

 
Reunidos em Assembleia Geral, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores 

da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná – 

SINDIEDUTEC – e ocorrida em 25 de novembro de 2019, os servidores do IFPR 

apresentam à comunidade a seguinte avaliação a respeito do Programa 

Institutos e Universidades Empreendedoras e Inovadoras – FUTURE-SE, 

lançado pelo governo federal1: 

 

1. O programa representa séria ameaça à autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira das Universidades Federais (UFs) e Institutos Federais (IFs), 

assegurada pela Constituição Federal em seus artigos 37 e 207. Os 

“contratos de desempenho” previstos na minuta impõem às instituições 

critérios baseados em metas, que oferecem riscos à pesquisa socialmente 

referenciada e à folha de pagamento dos servidores. 

 

2. No que se refere à gestão financeira, a inconstitucionalidade fica evidente na 

medida em que o programa permite a alienação dos imóveis das instituições, 

possibilitando que empresas privadas passem a controlar espaços 

(laboratórios e salas de aula, por exemplo) e submetam as pesquisas aos 

seus interesses, podendo, inclusive, impedir a utilização para atividades de 

ensino. 

 

3. Os fundos de investimento criados pela proposta (Fundo Patrimonial do 

Future-se e Fundo Soberano do Conhecimento) deixam recursos e bens 

(móveis e imóveis) das instituições sob a tutela de administradoras privadas, 

submetidos às flutuações do mercado financeiro nacional e internacional. 

UFs e IFs poderiam não garantir o orçamento necessário para o 

funcionamento, inclusive no que se refere a salários de servidores. 

 
1 Análise baseada na segunda minuta de Projeto de Lei, divulgada em 16 de outubro de 2019 e 
conhecida como “Future-se 2”. Em geral, as adaptações feitas nessa versão do texto, em relação 
à divulgação de 16 de julho, não alteram a essência da proposta. 
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4. Trata-se, nesse sentido, de medida que representa a financeirização da 

educação, que deixa de ser um patrimônio público para se converter em mais 

uma forma de acumulação do mercado especulativo. Cabe ressaltar que, 

como evidenciam diversos estudos no campo da economia, o panorama de 

profunda e crescente desindustrialização por que passa o país traz 

dificuldades, inclusive, de o capital produtivo nacional disputar recursos dos 

fundos e contratos abertos pelo Programa Future-se. 

 

5. O eixo de sustentação da universidade pública brasileira, a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, também sofre sérios riscos com a 

proposta. O programa permite, por exemplo, que o Fundo Soberano do 

Conhecimento desloque integralmente recursos para atividades de inovação, 

orientadas pela perspectiva do empreendedorismo. A possibilidade de 

exclusividade à inovação, articulada aos interesses descritos acima, tem 

sérios impactos na realidade da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, a saber: a) enfraquecimento da perspectiva da 

formação humana integral, base fundamental do Ensino Médio Integrado; b) 

possibilidade de transformação dos campi em escolas técnicas sem base 

científica, ausentes de problemas epistemológicos e de interesse nacional e 

adaptadas a demandas imediatas do mercado; c) enfraquecimento ou 

extinção dos cursos de licenciatura. 

 

6. Ainda no âmbito específico da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, o processo de expansão e capilarização percebido 

desde 2008 fica absolutamente prejudicado com o Programa Future-se, na 

medida em que quase metade das unidades da Rede está localizada em 

municípios de até 100.000 habitantes. Nesses municípios, a lógica de 

arrecadação e a atuação de grandes empresas privadas são bastante 

diferentes dos grandes centros urbanos, sendo a influência do campus do 

Instituto Federal fundamental na economia local, na geração de renda e no 

fortalecimento dos arranjos culturais e territoriais. É praticamente impossível 

o convívio entre essa realidade e a concepção trazida pelo Future-se. 
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7. Finalmente, a proposta rompe com a noção de professor-pesquisador, 

fragmenta a atuação dos docentes e propõe uma remuneração extra apenas 

àqueles que desenvolverem projetos junto à iniciativa privada, o que significa 

desvalorização da atividade de ensino. Somado à Reforma Administrativa em 

curso, que prevê a redução de jornada de trabalho com redução salarial, abre 

espaço para que as horas hoje destinadas à pesquisa/extensão/inovação não 

sejam pagas pelo Estado, contratação por meio de Organizações Sociais, 

para docentes e técnico-administrativos, sem direitos trabalhistas 

assegurados, fragmentação de contratos e da luta sindical. 

 

Destaca-se, ainda, que, em 13 de novembro de 2019, a Reitoria do IFPR emitiu 

a Portaria nº 1529/2019 (resultado da retificação da Portaria nº 1474/2019), que 

institui Grupo de Trabalho com o objetivo de “promover debates e subsidiar a 

possível participação” do IFPR no Programa Future-se. A respeito de ambas 

as portarias, a mesma Assembleia deliberou que: 

 

1. A “promoção de debates” sobre o tema, no âmbito do IFPR, ficará 

absolutamente prejudicada quando se considera o período de vigência da 

Portaria: 120 dias a contar de 13 de novembro de 2019. Soma-se a isso o 

fato de a primeira reunião do referido GT estar convocada para o dia 28 de 

novembro. Ou seja, é impossível que toda a comunidade do IFPR participe 

dos tais debates, visto que, nas três primeiras semanas de dezembro, todos 

os estudantes e servidores estão envolvidos com o fechamento do ano letivo. 

Certamente a discussão ficará restrita ao GT criado. 

 

2. O trecho grifado acima dá a entender que a participação do IFPR no 

Programa Future-se é um pressuposto dos trabalhos do grupo criado, isto é, 

os “debates” ocorrerão tão somente para avaliar em que termos a adesão 

será feita, o que seguramente contraria o desejo de boa parte da comunidade 

acadêmica. 
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3. O item acima contraria, inclusive, decisão do Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (Conif), divulgada em 1 de agosto de 2019 e resultado de 

reunião extraordinária da entidade, na qual estava presente o atual reitor e 

reitor eleito do IFPR, Sr. Odacir Zanatta. 

 

Conclusão:  

 

Diante da referida Assembleia, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras 

votou contrária ao Future-se. E o Sindiedutec deve ampliar a discussão desse 

Programa junto à comunidade acadêmica em função da relevância do tema.  

 

Exige-se da Reitoria: 

 

1. A suspensão da Portaria nº 1529, de 13 de novembro de 2019 e, por 

consequência, do Grupo de Trabalho constituído; 

2. Em virtude da segurança institucional, enquanto não houver a nomeação do 

Sr. Reitor (eleito democraticamente, conforme homologação no CONSUP em 

05 de setembro do ano corrente), não aceitaremos tomada de decisões 

relativas ao Future-se. Enfatiza-se que as exigências seguintes estão 

condicionadas a esta. Não há justificativa para que o IFPR inicie os trabalhos, 

já que desconhecemos qualquer pedido oficial por parte do MEC; 

3. Que a discussão sobre o Future-se seja feita da maneira mais ampla e 

democrática possível, de modo sistemático em todos os campi, e que leve 

em conta a participação paritária de professores, técnico-administrativos e 

estudantes. E também de pedagogos e especialistas no âmbito das políticas 

educacionais. Os limites da Portaria supracitada impedem que o exigido 

neste ponto 4 ocorra e possibilitam que o IFPR faça escolha apressada e 

equivocada sobre um tema decisivo para a história da instituição; 

4. Que o CONSUP referende a decisão soberana da comunidade acadêmica. 


