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Reitor esclarece sobre assinatura em carta elaborada por grupo Docentes pela
Liberdade

  

Algumas pessoas da comunidade acadêmica da UFVJM manifestaram reprovação ao fato de
meu nome constar numa carta de apoio elaborada por pessoas que integram o grupo Docentes
Pela Liberdade (DPL) e que foi encaminhada ao ministro da Educação Abraham Bragança de
Vasconcellos Weintraub. Autorizei meu nome nessa carta na condição de professor da UFVJM
e externo publicamente as minhas desculpas à comunidade acadêmica por constar na
supracitada carta o meu cargo administrativo de reitor da UFVJM. Além disso, numa análise
técnica, provejo os seguintes esclarecimentos:

  

1-         Os Docentes Pela Liberdade demonstram preocupação com a situação crítica acerca
da qualidade do ensino no nosso país. Em resumo, o Brasil ocupa posições extremamente
críticas conforme consta nos indicadores internacionais que avaliam o ensino médio e superior
de vários países, a exemplo do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) e do
ranking da Quacquarelli Symonds, sendo esse último um dos mais confiáveis instrumentos de
avaliação da educação superior;

  

2-           Administrativamente, como reitor da UFVJM, mantenho com o ministro Abraham uma
relação de trabalho que tem trazido benefícios para a nossa universidade e para a nossa
região;

  

3-          Em 2019 consegui junto ao ministro Abraham recursos para investimentos da ordem
de R$ 4,8 milhões, algo que há anos não ocorria nesta casa;

  

4-         Em 2020, recursos para o funcionamento do laboratório de diagnóstico Covid-19
implantado no Campus JK foram atendimento ao meu pedido como reitor;

  

5-       Temos também importantíssimos projetos de infraestrutura, que superam valores de R$
20 milhões, envolvendo a conclusão da moradia estudantil e a construção do restaurante
universitário no Campus JK, em Diamantina; são obras paralisadas há anos que serão
reiniciadas nesta gestão, mediante compromisso firmado com o Ministério da Educação.
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Por fim, como professor e reitor desta universidade, tenho pleno conhecimento que o ensino
superior da UFVJM precisa recuperar indicadores acadêmicos em termos de matrículas,
retenção, evasão e taxa de diplomação, situação que também ocorre em muitas universidades
brasileiras. É momento de cada um trabalhar pelo melhor futuro do nosso país através de uma
educação superior de qualidade e o fiel cumprimento à nossa missão institucional.

  

Janir Alves Soares

  

Reitor/UFVJM
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