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Comunicado da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Básica sobre os cortes 

orçamentários e seus impactos nos programas de Monitoria, Monitoria Indígena e 

Quilombola, Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes (PIAPE) 

e Programa Institucional de Bolsas de Estágio não obrigatório (PIBE) 

 

Ao longo dos últimos anos as universidades públicas têm enfrentando sistemáticos 

ataques, cortes e bloqueios em seu orçamento, o que afeta dramaticamente a vida de 

servidores(as) docentes e técnicos-administrativos(as) e de estudantes de Graduação e 

Pós-Graduação. 

No dia 01 de dezembro de 2022, o MEC em novo ataque, suspendeu todos os recursos 

financeiros, inclusive os recursos destinados ao pagamento das bolsas de Monitoria,  

Monitoria Indígena e Quilombola, de tutores(as) de apoio e orientação pedagógica do 

PIAPE e de estágios não obrigatórios da UFSC. 

A Pró-Reitoria de Graduação e Educação Básica (PROGRAD) UFSC defende a 

qualidade das atividades de ensino e a permanência estudantil, mas compreende que estas 

dificuldades afetam as atividades acadêmicas e podem ter reflexos na permanência 

estudantil. Por esta razão reafirmamos à comunidade acadêmica nosso compromisso e 

asseguramos que todos os atos administrativos necessários e possíveis para realização dos 

pagamentos das bolsas dos programas acima citados foram feitos em tempo hábil. No 

entanto, o pagamento depende do financeiro (dinheiro) repassado pelo MEC. 

A UFSC não medirá esforços e seguirá na articulação junto à ANDIFES, que representa 

todas as instituições de ensino superior, para que os recursos sejam devidamente 

desbloqueados e que o repasse aconteça, o mais urgente possível. Nosso reitor, professor 

Irineu Manoel de Souza está em Brasília, desde ontem (terça-feira, 06/12), em articulação 

com outros(as) reitores(as), para que seja possível encontrarmos alguma solução para a 

continuidade das atividades acadêmicas. 

A PROGRAD comunicará qualquer nova informação e desde já coloca-se à disposição, 

na luta para reverter esta situação! 

 

 

Dilceane Carraro 

Pró-Reitora de Graduação e Educação Básica 
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