
Nota em defesa da universidade pública 

O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), reunido na Sala das sessões dos Órgãos Colegiados, em 
Cuiabá-MT, no dia 23 de julho de 2019, em face dos cortes e 
contingenciamento orçamentário, reafirma a sua defesa à universidade pública, 
democrática, gratuita e referenciada socialmente. 

Como única universidade pública federal do Estado de Mato Grosso, a 
UFMT tem desenvolvido um importante e estratégico papel no 
desenvolvimento regional, por meio da geração de conhecimentos e formação 
de profissionais comprometidos com a transformação e inclusão social. Sua 
relevância para o ensino, para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia 
mato-grossense e brasileira é respeitada pela população, e, juntamente com 
as demais Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), é responsável pela 
formação e pela produção científica do país, reconhecida nacional e 
internacionalmente.  

O cumprimento de sua missão histórica está vinculado ao respeito a sua 
autonomia e democracia, garantidas constitucionalmente, cujos pressupostos 
justificam a origem dessas instituições como espaço livre para a manifestação 
e produção do conhecimento.   

O contingenciamento orçamentário imposto às IFES, e em particular à 
UFMT nos últimos anos, tem comprometido profundamente a manutenção de 
atividades administrativas e acadêmicas, atingindo investimentos e programas 
de permanência estudantil, bolsas de estudo e pesquisa.  No último dia 16 de 
julho, a Comunidade Universitária foi impactada com a suspensão simultânea 
do fornecimento de energia elétrica nos cinco Câmpus do Estado, Cuiabá, 
Araguaia, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, além da Base de Pesquisa 
do Pantanal, colocando em risco projetos de pesquisa em desenvolvimento há 
vários anos, procedimentos de assistência do Hospital Veterinário, entre outras 
atividades que sustentam o tripé do ensino, pesquisa e extensão.  

Diante da importância social, cultural e científica da UFMT, este 
Conselho Universitário manifesta-se contrário a ações e discursos que 
maculam a história desta Universidade, às vésperas do seu cinquentenário, e 
sua trajetória histórica, enraizada na defesa do interesse público, do livre 
pensamento, que a consolidou como um patrimônio da sociedade. 

O Consuni, como órgão superior colegiado gestor da UFMT, ratifica a 
imprescindibilidade do descontingenciamento e desbloqueio do orçamento da 
instituição para que possa honrar seus compromissos acadêmicos e 
administrativos, e se manifesta em defesa da democracia e da autonomia 
universitárias, a fim de que as universidades públicas brasileiras cumpram, 
assim, seu papel social na formação, na produção científica e como vetores de 
transformação social efetiva, para que se edifique uma Nação justa, includente 
e democrática.  


