
COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO EXTERNA, PARA ACOMPANHAR AS

PROPOSTAS DE DEBATE ACERCA DA CRIAÇÃO DE UMA INSTIT UIÇÃO

FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR NA REGIÃO DA CAMPANHA E FRONTEIRA

OESTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DOS OBJETIVOS:

Essa Comissão de Representação Externa (CRE) foi instituída acerca da

demanda histórica quanto a oferta de uma instituição federal de ensino superior que

abrangesse as regiões da campanha e fronteira oeste do Rio Grande do Sul. À

referida CRE foi delegada a tarefa de levar ao Parlamento Gaúcho o conjunto de

atividades e ações promovidas pela Comissão Pró-Federalização da Universidade da

Região da Campanha (URCAMP), organização delegada pelo Ministério da Educação

para promover debates no Rio Grande do Sul e contribuir na formatação de um

projeto definitivo que atendesse a já citada demanda.

DA SUA CONSTITUIÇÃO:

A proposta de criação da CRE – requerida pelo deputado Fabiano Pereira em

conjunto aos deputados Adão Villaverde e Estilac Xavier – foi protocolada no dia 02

de maio de 2005 e referendada pela assinatura de 42 parlamentares: Abílio dos

Santos, Adão Villaverde, Adolfo Brito, Adroaldo Loureiro, Aloísio Classmann, Berfran

Rosado, Ciro Simoni, Dionilso Marcon, Edemar Vargas, Edson Brum, Edson Portilho,

Elmar Schneider, Elvino Bohn Gass, Estilac Xavier, Fernando Záchia, Flávio Koutzii,

Floriza dos Santos, Frei Sérgio, Gerson Burmann, Giovani Cherini, Heitor Schuch, Ivar

Pavan, Jair Soares, Jerônimo Goergen, João Osório, José Farret, José Sperotto,

Kanan Buz, Luís Fernando Schmidt, Manoel Maria, Márcio Biolchi, Marco Peixoto,

Maria Helena Sartori, Marquinho Lang, Nelson Harter, Paulo Brum, Ronaldo Zulke,

Sérgio Peres, Telmo Kirst, Vieira da Cunha e Vilson Covatti.



Aprovada por unanimidade em plenário no dia 10 de maio a comissão teve a

seguinte composição:

Deputado Fabiano Pereira (PT) , coordenador;

Deputado Aloísio Classmann (PTB);

Deputado Ciro Simoni (PDT);

Deputado Marco Peixoto (PP);

Deputado Reginaldo Pujol (PFL);

DA ATUAÇÃO:

Durante os meses de maio e junho de 2005, a CRE participou ativamente da

série de atos e audiências públicas promovidas nas cidades da Fronteira Oeste e

Campanha em apoio ao processo de federalização da URCAMP. Foram 22 municípios

percorridos pela intitulada “caravana pró-federalização”  que contou com um público

total estimado de 70 mil pessoas. Nesse roteiro comprovou-se o anseio e a

necessidade de provimento de uma alternativa de ensino superior gratuito para

aquela região do estado.  O relato dessas audiências serviu como referência para a

elaboração do projeto final por parte do Ministério da Educação.

Cronograma de audiências:

17/05/2005 - Caçapava do Sul  e São Gabriel

18/05/2005 - Dom Pedrito e Santana do Livramento

23/05/2005 - Alegrete,  Itaqui e São Borja.

13/06/2005 - Cacequi, Rosário do Sul e Quaraí

27/06/2005 - São Francisco de Assis, Manoel Viana e Maçambará

04/07/2005 - Hulha Negra, Candiota, Piratini e Pinheiro Machado

08/07/2005 - Vila Nova, São Sepé e Santana da Boa Vista

11/07/2005 – Aceguá e Lavras do Sul

No dia 30 de maio de 2005, em meio as audiências de interiorização, ocorreu

uma reunião na Assembléia Legislativa entre os integrantes da Comissão. Essa



reunião contou ainda com a participação do deputado federal Otomar Vivian e do

pró-reitor da URCAMP, José Rudinei de Oliveira.

Após o fechamento do cronograma de interiorização de audiências, a CRE

participou de sua última atividade, acompanhando o ato público na cidade de Bagé,

no dia 27 de julho de 2005, ocasião em que o Presidente da República, Luís Inácio

da Silva, e o Ministro da Educação, Tarso Genro, na presença do governador do Rio

Grande do Sul, Germano Rigotto e de outras autoridades, anunciaram a criação da

Universidade Federal do Pampa estabelecendo para sua implantação, conforme

documento elaborado pelo MEC, o cumprimento das seguintes etapas:

Etapas de implantação da Universidade Federal do Pampa:

1) O Ministério da Educação tem conhecimento de que há, neste momento,

intensa mobilização popular na região da metade sul do Estado do Rio

Grande do Sul, para que a capacidade de oferta de educação superior seja

ampliada; reconhece, também, que existe por parte da comunidade uma

antiga reivindicação para a instalação de uma instituição federal na região,

com a ampliação dos investimentos do Governo Federal e que a Metade

Sul vive, hoje, um processo de mobilização para a superação da

estagnação econômica que afeta a mesorregião nas últimas duas décadas;

2) O MEC está disposto a apoiar e trabalhar para que a URCAMP transforme-

se em um caso exemplar de instituição pública não-estatal, mediante

alteração estatutária, que assegure no Conselho Superior da Fundação a

participação de representantes dos municípios, nos quais a URCAMP tem

unidades administrativas, representantes da comunidade acadêmica e da

sociedade civil, configurando-se, a um só tempo, um experimento de

natureza pública, comunitária e cooperativa;

3) Contudo, diante das informações sobre os débitos trabalhistas e tributários

da Fundação Átila Taborda, entendemos que as negociações sobre o apoio

federal a este empreendimento devem assentar-se nos seguintes

pressupostos:



                     3.1 A redução drástica de despesas que não sejam de primeira

necessidade para o funcionamento da instituição e a realização de um acordo

(cujas condições serão discutidas e pactuadas), para a solução do passivo

trabalhista dos atuais empregados;  e

                    3.2 A consolidação dos débitos perante a União.

4) Cumpridos esses requisitos, combinaremos as iniciativas já definidas pelo

Governo Federal, de constituição de cursos federais na região, com o apoio

ao processo de publicização da URCAMP, mediante a utilização de vários

instrumentos, dentre os quais:

                4.1 Remessa pelo Poder Executivo, em 60 dias, de Projeto de

Lei ao Congresso Nacional, para a criação em no máximo 3 anos, a partir dos

novos cursos federais já referidos acima, da Universidade Federal do Pampa.

            4.2 Implantação de um programa de bolsas de estudo

integrais, com o apoio do Governo Federal, para além daquelas bolsas já

oferecidas no âmbito do Programa Universidade Para Todos – PROUNI;

             4.3 Como passo inicial, para a constituição de uma instituição

federal na metade sul, promoveremos a extensão das universidades federais

existentes, através da implantação de um consórcio que viabilize uma

estrutura multicampi nos municípios onde a URCAMP mantém sede

administrativa, podendo as universidades, neste período, realizar convênios

com a URCAMP para a oferta de outros cursos de interesse da Região.

CONCLUSÕES:

A proposta inicial encaminhada ao Ministério da Educação era a da

federalização da URCAMP, instituição que abrigava mais de 70 mil alunos nas oito

unidades naquela região e que enfrentava dificuldades financeiras.  Desta forma foi

criada a Universidade Federal do Pampa (UFP), como parte do programa de

expansão das universidades federais do Brasil. Em seu processo inicial de

implantação a UFP passa a ser vinculada, provisoriamente, à Universidade Federal de

Santa Maria e a Universidade Federal de Pelotas, utilizando-se da estrutura da



URCAMP. Esse vínculo deve se extinguir no ano 2008 ou até a aprovação, em nível

federal, do Projeto de Lei que regulamenta a criação da Universidade Federal do

Pampa.  Salienta-se ainda, a implementação de um plano de recuperação

econômico-financeiro da URCAMP empreendido pelo MEC.  A UFP passou, portanto,

a possuir uma estrutura multicampi através de unidades distribuídas em dez

municípios da Campanha e Fronteira Oeste: São Borja, Itaqui, Uruguaiana, Alegrete,

Santana do Livramento, Dom Pedrito, Caçapava do Sul, São Gabriel, Jaguarão e

Bagé.

Nesse contexto – e tendo em vista o resultado final positivo desse processo -,

consideramos positiva a atuação desta CRE ao levar a posição de apoio integral do

Parlamento Gaúcho no atendimento dessa demanda histórica de uma alternativa de

ensino superior público e gratuito nas regiões da campanha e fronteira oeste do Rio

Grande do Sul.

Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul,

  Porto Alegre, 12 de abril de 2006.

___________________________________

Deputado Fabiano Pereira (PT) , coordenador;

____________________________

Deputado Aloísio Classmann (PTB);

________________________

Deputado Ciro Simoni (PDT);

________________________

Deputado Marco Peixoto (PP);

__________________________

Deputado Reginaldo Pujol (PFL);


