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Manifesto em Defesa da Universidade Pública

Professores e estudantes de Educação Física, sócios do Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte, reunidos em Assembléia Geral durante o XV
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e 11Congresso Internacional de
Ciências do Esporte (16 a 21 de setembro, Recife - PE), vem a público
manifestarem-se na defesa das Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES), seriamente ameaçadas pelo Decreto Presidencial 6.096 de 24 de abril
de 2007 que institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais - REUNI.

Em face da manifesta ameaça à autonomia das IFES e aos seus pilares
fundamentais, ensino, pesquisa e extensão, o REUNI constitui-se em flagrante
desconstituição do sistema federal de educação, duramente defendido nas
últimas décadas.

Nós, que historicamente defendemos a construção de um padrão
unitário de qualidade para as universidades brasileiras, buscamos difundir para
a comunidade científica os efeitos da implantação do REUNI nas IFES.

Aqui citamos alguns deles:

1- progressiva diminuição do quadro de carreira nas IFES afetando
duramente o ensino, a pesquisa e a extensão;

z- sobrecarga de trabalho ainda maior para os docentes do quadro em face
da nova forma de contratação a partír do "banco de professores-
equivalente", pois os docentes substitutos não podem assumir várias
das funções exercidas pelos docentes efetivos;

3- expansão irresponsável do número de vagas, pois neste momento já
faltam cerca de 9.000 docentes nas IFES; há carência de equipamentos,
salas de aula, laboratórios e demais instalações necessárias para o
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão;

4- transformação das salas de aula em grandes auditórios, com cerca do
dobro de alunos por sala, visto que uma das metas é dobrar o número
de ingressantes, não garantindo verbas para assistência estudantil.

Neste sentido, convidamos a todos os congressistas a subscreverem o
presente Manifesto e solicitamos à Direção Nacional o encaminhamento do
mesmo para os seguintes órgãos e entidades:

Presidência da República
Ministério da Educação - MEC
Conselho Nacional de Educação - CNE
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