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Para: 

Ministério da Educação 

CONIF 

 

 

MOÇÃO Nº 17 - MOÇÃO DE REPÚDIO À PROPOSTA DO MEC DE REORDENAMENTO 

DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 

Os filiados à ANPEd reunidos virtualmente em Assembleia Ordinária realizada no âmbito da 40ª 

Reunião Nacional repudiam à proposta do MEC de reordenamento da rede federal de educação 

profissional científica.  

O Ministério da Educação (MEC) realizou no dia 30/08/2021 reunião com 11 reitores de Institutos 

Federais (IF) para APRESENTAR proposta de divisão de algumas unidades da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFPECT) visando a “CRIAÇÃO” de 10 novos IF. 

Em que pese essa não ser uma discussão nova no âmbito da RFEPCT e que, em alguns casos, há 

aspectos relevantes a serem considerados, a atual conjuntura política e econômica do país, assim como 

a FORMA como foi apresentada e o CONTEÚDO da proposta inviabilizam qualquer discussão sobre 

o tema no momento. 

Quanto à FORMA, a proposta foi apresentada sem nenhuma discussão anterior com as comunidades 

acadêmicas da RFEPCT, com o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), que representa os reitores da RFEPCT ou com o 

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica 

(SINASEFE) e o Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e 

de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (PROIFES-FEDERAÇÃO) , que representa os servidores 

docentes e Técnico-administrativos da mesma Rede. Além disso, ocorreu em reunião para a qual 

apenas 11, dos 38 reitores, foram convidados sem definição nem anúncio prévio de qualquer critério, 

evidenciando seu caráter autoritário e, portanto, ANTIDEMOCRÁTICO, próprio da atual gestão do 

MEC e do governo federal como um todo. 

 

Belém, 21 de outubro de 2021. 



 

 

 

 

 

 

Geovana Mendonça Lunardi Mendes 

Presidenta da ANPED 

 

 


