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PROPOSIÇÃO  Nº 416.00023.2021

O Vereador , no uso de suas atribuições legais, submete àMarcos Vieira
apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição:

Requerimento de Moção de apoio ou desagravo

EMENTA

 
Moção de Apoio à Manifestação da

Comunidade Acadêmica do Instituto

Federal do Paraná - IFPR e de todos os

seus campi, pelo não reordenamento

dos Institutos Federais, proposto pelo

Ministério da Educação - MEC.

 
 

Requer à Mesa, na forma regimental, seja inserido em ata a Moção de Apoio à
Manifestação da Comunidade Acadêmica do Instituto Federal do Paraná e de todos
os seus campi, pelo não reordenamento dos Institutos Federais, proposto pelo MEC.

Palácio Rio Branco, 04 de outubro de 2021

Marcos Vieira
Vereador

Justificativa

Há 13 anos os Institutos Federais vêm cumprindo a missão de elevar a educação no
Brasil e da mesma forma, defender a autonomia dos IF´s, notadamente em Ensino,
Pesquisa e Extensão de ponta, gratuitos e inclusivos.Todavia, em 10 de setembro
passado, foi lançado pela Reitoria do IFPR o processo de consulta sobre o



reordenamento da Rede Federal de Ensino proposto pela SETEC/MEC em reunião
ocorrida no dia 30 de agosto de 2021.

É necessário que o Governo esclareça e toda a comunidade se manifeste, pois :

- divisão do IFPR em dois não acrescentará a criação de um único campus a mais a
qualquer um dos Institutos criados, conforme afirmado pelo MEC no encontro (o
atual IFPR e o "novo" Instituto Federal Paranaense).

- o número de campi permanecerá o mesmo, não havendo, portanto, qualquer
melhoria quanto a isso e ainda sem qualquer previsão de melhoria nos indicadores
educacionais do IFPR.

- o investimento para a criação de um novo Instituto também será nulo, havendo
apenas a divisão geográfica em um primeiro momento e - mais - a criação de
despesas extras com a necessidade de gastos com CDs e FGs correspondentes a
uma nova Reitoria, pró-reitorias e diretorias sistêmicas.

- será necessário o emprego de mais verbas para a construção de uma estrutura
que aloque tal Reitoria, ainda que sem qualquer tipo de investimento direto no
desenvolvimento da educação propriamente dita o Governo Federal abra a consulta
pública.

- A última palavra é justamente da comunidade acadêmica. Esta palavra precisa e
deve ser referendada pelo CONSUP do IFPR, instância máxima.

Um completo absurdo que deve ser rechaçado por toda a sociedadde.

Por todo o exposto, o Vereador Marcos Vieira do PDT de Curitiba, apresenta esta
Moção de esta MOÇÃO DE APOIO A TODA COMUNIDADE ACADÊMICA DO
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR CONTRA O REORDENAMENTO DOS
INSTITUTOS FEDERAIS DO BRASIL.


