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Reunidos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil, oLXXV
Conselho de Reitores da Associação de Universidades Grupo Montevideo (AUGM),
CONSIDERANDO
Que em 8 de maio de 2019, o Seminário "Perspectivas Regionais das Relações entre
Universidade, Sociedade e Estado" teve lugar no âmbito deste Conselho de Reitores da
AUGM;
Que, face às discussões, alguns países da região em que se insere a AUGM, constata-se que
governos têm adotado medidas que colocam em risco a manutenção e o desenvolvimento
das universidades públicas, contrariamente às definições adotadas pela UNESCO nas
Conferências Mundiais e Regionais de Educação Superior, que enfatizam a educação superior
como um bem público social, um direito humano universal e como dever dos Estados;
Que na América Latina e Caribe não foram alcançadas as metas orçamentárias para a
educação superior e a ciência que garantam o avanço do conhecimento e a formação de
talento humano que permitam o desenvolvimento das nossas sociedades;
Que se identificam, em alguns países, ruptura na autonomia universitária, elemento essencial
para o cumprimento das funções inerentes às universidades;
Que, particularmente no Brasil, houve um significativo corte orçamentário, que coloca as
universidades públicas brasileiras em situação de risco;
Que a situação orçamentária descrita afeta a importante contribuição das universidades do
Brasil com vistas à promoção da integração regional;
Que são inaceitáveis as diretrizes que questionam as áreas científicas, particularmente no
Brasil, que limitam investimentos para as Humanidades e as Ciências Sociais.
DECLARA:
O apoio deste Conselho de Reitores, formado por universidades da Argentina, Bolívia,
Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, à universidade em geral e à universidade pública em
particular, bem como às ações de seus dirigentes em prol da garantia do dever do Estado e
do direito dos cidadãos à universidade pública e gratuita. A AUGM manifesta também seu
apoio à autonomia, à liberdade acadêmica e ao desenvolvimento científico de nossos
países.
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