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Reitor do IFRS participa de articulação com presidente 
da Câmara Federal por demandas orçamentárias 

Foto: Divulgação/ IFRS 

Uma comitiva de oito representantes de instituições federais teve uma reunião com o deputado 

federal e presidente da Congresso Nacional, Rodrigo Maia (MDB).O grupo era formado por 

reitores de Universidades e Institutos, como o Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), com Campus em Caxias do Sul.O reitor deste, Júlio 

Xandro Heck, foi um dos participantes da agenda. 

O encontro tinha o objetivo de captar o apoio do deputado para demandas orçamentárias para 

2019 e 2020. A situação deste ano é classificada como crítica e estaria se tornando mais 

problemática à medida em que os contingenciamentos não são revistos pela União.Já para o ano 

que vem, a cobrança é pela expectativa do orçamento que permitiria o planejamento das 

instituições.Outra pauta da reunião foi o programa de educação “Future-se”, do Governo. 

O reitor do IFRS comenta que se espera que Maia possa exercer um papel de porta-voz das 

instituições. Júlio Xandro Heck revela que há o entendimento de que o Ministério da Educação 

(MEC) não tem conseguido cobrar de forma adequada o Ministério da Economia. Ressalta a 

importância que o presidente da Câmara Federal pode ter para se demandar as verbas 

necessárias. 

Conforme Heck, todos os Campi do IFRS estão funcionando de forma semelhante, com a 

manutenção de serviços prioritários. A continuidade dos trabalhos só tem sido possível, segundo 

a reitoria, pelo mecanismo de “solidariedade” adotado. Assim, as unidades têm se apoiado para a 
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sequência das atividades. A expectativa é que o funcionamento dos IFs seja garantidos por, pelo 

menos, mais um mês com a medida. 


