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Of. Circ. Andifes nº 014/2016

Brasília, 19 de agosto de 2016

Senhor (a) Dirigente,
Com cordiais cumprimentos, informo a Vossa Senhoria que no dia 18 de agosto
de 2016, às 14h, a Diretoria Executiva da Andifes, promoveu uma coletiva de impressa
para o lançamento da IV Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos
Estudantes de Graduação das Universidades Federais, ao público externo.
Dessa
forma,
encaminho
o
link
do
relatório:
http://www.andifes.org.br/categoria/documentos/biblioteca/publicacoes-andifes/,
e
informo que o mesmo também está disponível no site da Andifes (www.andifes.org.br,
em Institucional, publicações Andifes), caso seja de interesse de Vossa Senhoria
divulgar o relatório no âmbito de sua comunidade acadêmica, também acompanha este
e-mail, em anexo, um release sobre o assunto.
Além de divulgar a pesquisa essa iniciativa se insere no objetivo da entidade,
definida pelo Conselho Pleno, de afirmar a Educação de Qualidade, Gratuidade e
Inclusão.
Também visa alcançar o orçamento mais adequado ao financiamento das
universidades em 2017, bem como a ampliação dos limites em 2016. Nesse sentido a
Diretoria Executiva, com o apoio do FORPLAD, tem mantido contato com a SESu e
com o ministro da educação.
Objetivamente essas ações resultaram até o momento em um aporte de
recursos para o Mais Médicos e a previsão de um novo edital para 2017 e orçamento
para o ano dois dos projetos de extensão de 2016.
A Diretoria solicitou à Comissão de Orçamento e ao FORPLAD um levantamento
com todas as universidades das necessidades de orçamento de custeio para fechar o
ano de 2016. Essas informações servirão de subsídios para dialogar com o MEC.
Paralelamente a Andifes tem mantido intensa interlocução com a Frente
Parlamentar Mista Pela Valorização das Universidades Federais. Está previsto uma
visita da Frente ao Ministro da Educação para gestões referentes ao orçamento das
universidades e a consolidação das expansões.
Cordialmente,

Para: Dirigentes.
C/C: COGRAD, COPROPI, COEX, CGRIFES, CGTIC, FONAPRACE, FORPLAD e FORGEPE.
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