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Professores(as)

Estamos vivendo um período de intenso ataque à educação pública. Nossas

universidades federais, estaduais e municipais, assim como os Institutos Federais e

o Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), estão sob verdadeira ameaça,

entre elas: a redução nominal, na Bahia, da rubrica de investimento e manutenção, a

partir de 2013; o congelamento dos investimentos para a educação e a saúde do

país por 25 anos, com a aprovação da Emenda Constitucional 95; e o avanço do

movimento Escola sem Partido, que tenta ressignificar a função social da educação.

A defesa da educação pública, gratuita, de qualidade socialmente referenciada e

laica deve ser assumida não somente pelas entidades, organizações, movimentos

sociais, populares e estudantis que compreendem que a educação é um bem

público conquistado pelos/as trabalhadores/as, mas também, pelas administrações

das instituições públicas de ensino superior, do Cefet e dos Institutos Federais.

Nesse sentido, propomos a criação de uma Frente Nacional em Defesa das

Instituições de Ensino Superior Públicas (universidades estaduais, municipais e

federais, mais os institutos federais e o CEFET), a ser lançada em 19 de outubro, às

14h30, na Concha Acústica da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), no

Rio de Janeiro. A data será lembrada como Dia Nacional em Defesa da Educação

Pública.
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Convidamos o Fórum de Reitores para este importante ato, pois as Universidades

Estaduais da Bahia (Ueba) passam também por um processo de ataques ao seu

orçamento e à sua autonomia, conforme já mencionado acima.

Uma manifestação desse Fórum fortalecerá a luta das universidades estaduais

brasileiras e encorajará ainda mais a comunidade acadêmica de nossas

universidades públicas baianas.

Contando com o apoio desse Fórum no ato ou com a manifestação pública de apoio.

Respeitosamente,

Salvador, 16 de outubro de 2017.

PI Prof. Vamberto F. Miranda Filho

(Coordenação do Fórum das Associações Docentes do Estado da Bahia)
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