MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA
DIREÇÃO GERAL E ACADÊMICA

Prezados(as),
Seguem, abaixo, as questões a respeito do processo emancipatório, encaminhadas a partir do
formulário eletrônico disponibilizado para a Comunidade Uastiana. Reiteramos que as questões foram
enviadas para o Prof. Ricardo Less, Reitor da UFCA, que realizará palestra nesta Unidade Acadêmica com o
tema: "Experiência da Universidade Federal do Cariri (UFCA)", no dia 25 de abril de 2018.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Direção Geral e Acadêmica
Categoria

Deixe aqui suas dúvidas a respeito da Emancipação da UAST.

Discente

Por que emancipar?

Discente

Como aconteceu o projeto de emancipação da UFCA?
Foi um projeto abraçado pela comunidade acadêmica?

Discente

Quais os benefícios para a Instituição com a emancipação?

Discente

Tem alguma maneira de impedir a Emancipação POLÍTICA da Uast?

Discente
Discente
Discente

Discente

Discente

Discente

Discente
Discente
Discente
Discente

Na UFCA, quem construiu o projeto da nova universidade? O MEC ou a
A comunidade acadêmica (discentes docentes e técnicos)?
Quais benefícios à emancipação trará principalmente no que se refere ao
discente?
Em caso de Emancipação, a Reitoria Pro-Tempore é dada por indicação da
Magnífica Reitora, ou é feito uma votação (democrática) para ser assumido
esse posto?
Sabendo-se sobre cortes de verbas na Educação Nacional, é possível ter uma
garantia que isso não será um sucateamento na UAST, uma universidade que
sua estrutura básica ainda está em andamento.
Haverá a criação de mais cursos com maior aceitação no mercado, como
Direito, Ciências Contábeis e Engenharias, por exemplo? Como serão
escolhidos os novos cursos?
Poderá haver a extinção de algum curso?
Como isso se dará?
Baseado em quais critérios?
Os discentes que não queiram permanecer na nova instituição emancipada
podem migrar para a UFRPE?
Nesse processo, as bolsas e auxílios (PREG, PROGEST) sofrem algum dano,
são ampliadas ou permanecem da mesma forma?
Quem entrou como UFRPE vai poder escolher em mudar para alguma das
unidades da UFRPE invés de continuar na universidade que irá vir a ocorrer?
O que acontecerá com os alunos que ingressaram antes da transição, mais só
concluirão o curso após a transição?
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Discente

Docente
Docente
Docente

Docente

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo

O que acontece com o patrimônio da atual UAST (cadeiras, equipamentos,
automóveis): permanece na nova Universidade ou irá para a sede em Recife?
O que acontece se um grupo político for eleito e se posicione contrário à
emancipação?
Como se realiza uma emancipação em que quase a totalidade dos
servidores (técnicos e docentes) da unidade não a desejam? Como não
realizar a emancipação?
É ano político, como o processo de emancipação se dará? Ele pode sofrer
interferência?
Como ficam as pós-graduações? Pois a UAST sozinha não apresenta os
critérios mínimos para implementação de Pós-graduação e os nossos
programas são subordinados à Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, e
não à Unidade propriamente dita.
Qual a consequência para a UAST caso a emancipação ocorra sem o
consentimento da comunidade acadêmica, ou seja, via decisão política?
Existe a possibilidade de transformar a Unidade em Centro Acadêmico durante
um período anterior à emancipação da UFRPE?
Os campi avançados de Ibimirim e Parnamirim permanecerão com a UAST com
a emancipação? Como ficariam os projetos de longo prazo que estão sendo
desenvolvidos nessas Unidades?
Como será realizada a transição do SIGA, Pergamum e outros Sistemas?
Teremos recursos para custear?
Se emancipada, cada curso se tornará um departamento? Tendo mais
independência? Seus próprios CTAs?
Os docentes e Técnicos da UAST/UFRPE poderão optar por permanecer na
UFRPE, caso desejem, ou terão que compulsoriamente migrar para a
universidade que será criada (emancipada)?
Como serão montados os setores administrativos já que houve a extinção de
diversos cargos efetivos e vagos decorrentes do decreto nº 9.262 de 09 de
janeiro de 2018?
Como ficará a situação dos servidores que tem processo de remoção ou
redistribuição aberto ou em andamento no momento em que acontecer a
emancipação? Seus processos serão perdidos, encerrados ou terão um prazo
para conclusão?
Quantos servidores técnico-administrativos são necessários para atender as
demandas de todos os setores administrativos de uma Universidade recémemancipada?
Quais setores seriam absolutamente necessários para uma universidade em
emancipação?
Em caso de emancipação vai ocorrer um novo concurso? Ou vai ser
aproveitado pessoal do concurso anterior da UFRPE, vai existir verba para
isso?

