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Diminuiu em 73%, nos 
últimos 10 anos, a verba 
repassada para universi-
dades e institutos federais 
investirem em infraestru-
tura: comprarem equipa-
mentos para laboratórios, 
trocarem computadores e 
reformarem salas de aula 
e bibliotecas. Um levanta-
mento do G1 aponta que a 
quantia em 2010 era de R$ 
2,78 bilhões - e caiu para 
bem menos da metade em 
2019 (R$ 760 milhões). Os 
valores foram corrigidos 
pela inflação.

Com cada vez menos 
dinheiro para fazer in-
vestimentos, as univer-

sidades têm obras ina-
cabadas, laboratórios 
defasados e dificuldades 
para ampliar a oferta de 
vagas. As pesquisas cien-
tíficas também sentem o 
baque: faltam condições 
para conduzir estudos de 
relevância para o país.

Na Universidade Fede-
ral Fluminense (UFF), no 
Rio de Janeiro, por exem-
plo, os prédios dos cursos 
de química e de farmácia 
não foram concluídos. 
“São áreas que não só 
formariam profissionais 
como também produ-
ziriam medicamentos 
inovadores”, diz Antonio 

Claudio Lucas da Nóbre-
ga, reitor da instituição.

Em Oriximiná, no 
Pará, a UFF gerencia 
uma maternidade-es-
cola, mas não consegue 
recursos para ampliar o 
atendimento. E em Nova 
Friburgo, no Rio, a clíni-
ca de fonoaudiologia da 
universidade funciona 
em uma casa alugada, 
fora do campus, segundo 
o reitor. “Precisaríamos 
construir um novo espa-
ço para atendimento, que 
ajudasse a população lo-
cal. A falta de investimen-
to traz um impacto direto 
na qualidade de vida dos 

moradores”, diz Nóbrega.
A importância dos 

investimentos em ins-
tituições federais ficou 
mais evidente durante a 
pandemia do novo co-
ronavírus. A urgência de 
desenvolver novos medi-
camentos e de criar uma 
vacina mostra como o in-
centivo à ciência é essen-
cial, dizem especialistas.

Pró-reitor de plane-
jamento, orçamento e 
finanças da Universi-
dade Federal do Paraná 
(UFPR), Fernando Ma-
rinho Mezzadri diz que 
“pesquisa requer infraes-
trutura, recurso”. n

Papel da pesquisa científica brasileira de instituições federais 
foi evidenciado durante a pandemia do novo coronavírus

Federais perdem 73% da verba 
para estrutura em 10 anos

A Universidade Federal do Paraná está entre as 
instituições atingidas pela diminuição de recursos
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