
Substituição da “autonomia de gestão
financeira” por “autonomia financeira” das
Instituições Federais
Na prática, as instituições de ensino serão
responsáveis pela captação de recursos e o
Estado não terá mais responsabilidade pela
manutenção financeira.

Organizações Sociais (OS´s)
Imposição das OS´s como  sistema de gestão
representa a privatização das Instituições
Federais. As OS´s passarão a gerir o pessoal e
patrimônio públicos e não haverá transparência
na prestação de contas.

Educação como Mercadoria
Subordinação do desenvolvimento de
tecnologia aos interesses das empresas,
limitando a liberdade de ensinar e apreender e,
intensificando a diferença interna entre as
distintas áreas do conhecimento.
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"Sociedades de Propósito Específico"
Incentivo à microempresas, inscritas em
Parcerias-Público-Privadas (PPP´s), geridas
pelas Organizações Sociais.
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Fim do Tripé: Ensino, Pesquisa e Extensão
Indução ao afastamento do desenvolvimento da
pesquisa básica, da interpelação dos problemas
lógicos e epistemológicos da ciência e ao
abandono da pesquisa histórico-social,
sociológica, artística e cultural.

Instâncias Colegiadas
Esvaziamento do sentido e das funções das
instâncias colegiadas das instituições federais
de ensino, que na prática, estarão
subordinadas à gestão das Organizações
Sociais (OS´s) e dos Fundos de Investimentos
privados
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Empreendedorismo
Desestruturação da carreira docente com
prejuízo da dedicação exclusiva, além do
incentivo às Parcerias-Público-Privadas (PPP
´s) e ao conceito de professor “empreendedor”
que será responsável por captar recursos para
realizar suas atividades; Aplicação da lógica
"meritocrática" e competição entre os alunos
para obtenção do título de “aluno
empreendedor”.

10

Assistência Estudantil
Desestruturação da política de acesso e
permanência para os estudantes,
desconsiderando a educação como um direito
universal.

6

Concursos Públicos
Contratação celetista de professores via
Organizações Sociais, com dedicação apenas
à sala de aula, acarretando o fim dos
concursos públicos.
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5
Ataque à Gestão Democrática
O projeto descumpre os dispositivos legais de
Gestão Democrática das escolas contida na CF
e na LDB.

10 MOTIVOS PARA REJEITAR O
PROJETO FUTURE-SE


