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Of. nº 91/2021/GAB/846 

 

Brasília, 17 de setembro de 2021. 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Milton Ribeiro 

Ministro de Estado da Educação 

 

Assunto: Prorrogação do envio de propostas para reordenamento dos Institutos Federais. 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 

Cumprimentando-o cordialmente, as(os) Parlamentares que assinam este ofício 

solicitam prorrogação do prazo de recebimento das propostas de reordenamento dos Institutos 

Federais. O prazo de 20 (vinte) dias estabelecido pelo Ministério da Educação na última 

reunião1 realizada com os reitores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica é insuficiente para exaurir um tema de extenso impacto no cotidiano e desenho 

dessas instituições. Sugere-se como prazo para entrega das propostas ao Ministério da 

Educação o final do mês de novembro de 2021. 

Neste período de montagem das propostas, acreditamos ser necessário que o Ministério 

da Educação esclareça pontos essenciais para o entendimento da proposta, tais como: 

1. Os impactos do reordenamento no orçamento, no andamento das obras e no 

funcionamento das instituições federais de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica; 

2. Os processos de escolha dos dirigentes das novas reitorias e de realocação de 

funcionários, diante da escassez de agentes públicos nessas instituições; 

3. A implementação do reordenamento considerando as exigências da Lei nº 11.892 de 

2008; e 

4. A garantia de autonomia da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. 
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O esclarecimento dos pontos acima e a garantia de prazo razoável permitirá aos reitores 

a montagem de propostas mais racionais, que conciliem as demandas locais e que estejam em 

maior conexão com as comunidades acadêmicas, garantindo sustentabilidade ao 

funcionamento da Rede Federal.  

Certos de poder contar com a Vossa Excelência para o bom exercício da atividade 

parlamentar de acompanhamento das ações do Poder Executivo e das políticas educacionais, 

as(os) Parlamentares que assinam esse ofício agradecem a colaboração do Ministério da 

Educação. 

Atenciosamente, 

  

Deputado Federal Felipe Rigoni 

Coordenador da CEXMEC 

 

Deputada Federal Tabata Amaral 

Relatora da CEXMEC 

 

Deputado Federal Professor Israel Batista 

Presidente da FPME 

 

 


