
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

Coordenação Nacional - FORPLAD 
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site: www.forplad.andifes.org.br 

 

Ofício nº 15/2014/FORPLAD 

 

Alfenas, 17 de março de 2014. 

 

 

A Sua Senhoria o Senhor 

Prof. Jesualdo Pereira Farias 

Presidente da ANDIFES 

 

Assunto: Atraso na liberação de Programação Financeira (PF) às Universidades. 

 

 

  Senhor Presidente, 

 

  Desde agosto de 2013 foi interrompida a rotina de liberação financeira que 

ocorria as terças e sextas-feiras, diante disso, as Instituições Federais de Educação Superior 

vêm se deparando com a insuficiência no repasse de recursos financeiros, tornando-as 

impossibilitadas de honrar os compromissos assumidos com o pagamento de bolsas 

estudantis, fornecedores e empresas prestadoras de serviços. A frequência errática, bem como 

a liberação de um quantitativo de recursos financeiros inferiores aos valores liquidados, durante 

meses seguidos, têm ocasionado atrasos significativos nos pagamentos, gerando multas de 

mora, descumprimento de prazos contratuais, constrangimentos inúmeros àqueles que lidam 

com as finanças, perda de credibilidade e confiança na Instituição, prejuízos a terceiros e a 

empresas que cumpriram com a sua parte nos processos de aquisição e prestação de serviços.

  A persistência desta situação, por meses consecutivos, tem gerado 

intranquilidade, insegurança econômica e jurídica bem como desgastes inúmeros à gestão das 

Universidades, afastando bons fornecedores e prestadores de serviços. 

  Frente a esta situação inaceitável, os Pró-Reitores de Planejamento e 

Administração, reunidos em Seção Plenária do Forplad, no dia 14 de março de 2014, na cidade 

de Porto Alegre, deliberaram solicitar à ANDIFES o estabelecimento de um diálogo com os 

Ministérios da Educação e do Planejamento, Orçamento e Gestão com o objetivo de buscar a 

regularização do repasse de recursos financeiros, apresentando as consequências negativas 

desta situação para o bom desenvolvimento das nossas instituições, comprometidas com a 

qualidade da educação e com a expansão da rede federal de ensino.  

  Sendo assim, reivindicamos que seja retomado o cronograma de repasses 

semanais. 

 

Atenciosamente, 

 

           
Prof. Tomás Dias Sant’ Ana 
Coordenador Nacional do Forplad 

Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional – UNIFAL-MG 


