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Ofício nº 456/2016-GR/UNIVASF
Petrolina, 17 de outubro de 2016.
A Sua Senhoria o Senhor
Pablo Santos Dantas
Presidente do Diretório Central dos Estudantes – DCE/UNIVASF
Gestão Resistência 2016-2017
Assunto: Resposta à pauta de reinvindicações enviada dia 13/10/2016
Senhor Presidente,
Em resposta à pauta de revindicação do movimento paredista estudantil,
enviada por email à Reitoria dia 13/10/2016, por volta das 2h, e discutida em reunião com os
estudantes no dia 13 de outubro às 18h, firmamos os seguintes compromissos:
1) Acréscimo de 1 micro-ônibus e de 1 ônibus ao transporte estudantil intercampi.
A Reitoria reafirma que as atuais restrições orçamentárias que a universidade vem
enfrentando dificulta a ampliação da frota de ônibus que atende ao transporte estudantil
intercampi. Entretanto, assumimos o compromisso de manter as atuais rotas desse transporte
e estabelecer até o final do ano um cronograma de reuniões com a Câmara de Assistência
Estudantil (CAE), com participação efetiva dos estudantes, para avaliarmos a possibilidade
de atendimento dessa reivindicação, levando em conta os impactos nas demais atividades
acadêmicas.
2) Residência Estudantil como obra prioritária para a Universidade, nos campi que
não possuem.
As Residências Estudantis estão sendo consideradas como demandas prioritárias pela
Assessoria de Infraestrutura (INFRA) da Reitoria que, em 2015, em consonância com a PróReitoria de Assistência Estudantil (PROAE), desenvolveu projeto arquitetônico padrão
dessas residências, a ser executado nos campi que ainda não possuem esse equipamento. O
referido projeto necessitou, entretanto, de ajustes para permitir a sua organização em
módulos, a fim de ser possível executá-lo em etapas, de acordo com a disponibilidade de
recursos orçamentários e, assim, ampliar sua exequibilidade em cenários de
contingenciamento. Dessa forma, a ampliação poderá ser viabilizada, após a primeira
execução, sem grandes transtornos. O prazo estabelecido para a conclusão do projeto
arquitetônico, depois de finalizados os ajustes, é novembro de 2016.
A partir do projeto arquitetônico, a empresa contratada pela Univasf poderá desenvolver os
projetos complementares e elaborar o orçamento. Nossa expectativa é que esses projetos
estejam concluídos até final do primeiro semestre de 2017. De posse desse material, a
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Administração da Univasf poderá solicitar dos órgãos competentes as licenças prévias e
necessárias à instrução do processo para licitação da obra, ficando apenas na dependência de
termos disponibilidade orçamentária e financeira para iniciarmos a execução.
3) Garantia de abertura dos editais de bolsas/auxílios dos campi PNZ, JUA e CCA até
novembro, prazo previsto pela PROAE.
Com a sinalização positiva do Ministério da Educação (MEC) de suplementação
orçamentária para a Univasf em 2017, a Reitoria autorizará a PROAE lançar, conforme
programação pré-estabelecida pela equipe, novos editais de seleção para bolsas de
assistência estudantil a serem pagas no próximo ano. Assumimos também o compromisso
que para atender a esse ponto da reivindicação NÃO haverá redução dos contratos de
pessoal terceirizado.
4) Publicação de uma nota de repúdio à PEC-241 pelo Gabinete da Reitoria.
A posição da Univasf com relação à PEC-241 foi inserida na pauta da reunião do Conselho
Universitário (Conuni) do dia 14 de outubro. O Conuni da Univasf deliberou por enviar esse
posicionamento através de ofício para o Ministério da Educação, Ministério da Saúde,
presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, cujo texto será aprovado na
reunião ordinária do Conuni prevista para o dia 21 de outubro, próxima sexta-feira.
5) Apresentação para o Movimento Estudantil de estudo sobre a gestão dos RUs no
prazo de 30 dias.
A Reitoria irá formar uma comissão para que num prazo de 30 dias de constituída apresente
à CAE (Câmara de Assistência Estudantil) um relatório de avaliação qualitativa sobre os
modelos de gestão dos Restaurantes Universitários. Os estudantes serão convidados a
indicar nomes para compor esta comissão.
Diante dos compromissos acima assumidos, a Reitoria entende que as pautas
de reivindicação do movimento paredista estudantil foram atendidas e acredita que as
condições são suficientes para que as atividades acadêmicas da Univasf voltem a sua
normalidade.
Atenciosamente,

Julianeli Tolentino de Lima
Reitor

