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MANIFESTO ACERCA DA PROPOSTA DO MEC DE REORDENAMENTO 

DO IFBA E IFBAIANO – PLENÁRIA UNIFICADA VIRTUAL DE 13 DE 

SETEMBRO DE 2021 

 

As Seções Sindicais IFBA, IFBaiano e Guanambi do Sindicato Nacional dos Servidores 

Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE - no Estado da 

Bahia, junto com as representações e entidades do movimento estudantil do Instituto 

Federal da Bahia e do Instituto Federal Baiano, contando com a presença de diversas 

entidades sindicais, do movimento estudantil, da institucionalidade e da sociedade civil 

manifestam-se em Plenária Unificada Virtual realizada no dia 13 de setembro de 2021, 

com o fito de debater a proposta de Reordenamento e Redimensionamento dos Institutos 

Federais, em especial do IFBA e IFBaiano, apresentada pelo Ministério da Educação à 

apenas dez reitores da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no dia 30 de 

agosto de 2021, ocasião em que o MEC informou que as instituições teriam somente 20 

(vinte) dias corridos para se posicionarem antes do projeto ser concluso na SETEC-MEC 

e encaminhado como Projeto de Lei ao Congresso Nacional. Em virtude da urgência 

imposta, que compromete maiores estudos e debates mais qualificados, o que não se 

coaduna com o princípio da gestão democrática, pilar constitucional dos Institutos 

Federais, as entidades e suas representações reunidas levantaram alguns pontos e 

posições: 

 

1º - A proposta divulgada e apresentada “a sete chaves”, somente com dez reitores de 

uma rede de mais de 40 IF’s e desprezando a representação colegiada dos Reitores, o 

CONIF, numa apresentação em formato “Power Point”, mostra que o objetivo da proposta 

não é a ampliação com qualidade da política pública exitosa dos Institutos Federais, que 

privilegia o ensino médio integrado e a educação pública de qualidade em cidades médias 

e pequenas país afora, a presente proposta desde o nascedouro já se mostra equivocada 

ao alijar a participação das comunidades dos campi que serão alvos do reordenamento, 

sem nenhum processo de escuta democrática, e o estabelecimento de um prazo exíguo 

para um posicionamento das reitorias, o que se mostra totalmente irrazoável.  Não há 

estudos, debates ou consultas sobre o assunto no MEC, pairam diversas dúvidas num 

cenário nebuloso, que mais parece indicar uma tentativa de afago do governo Bolsonaro, 
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que se vê ameaçado, aos seus aliados do “centrão” em troca de sustentação política, 

nesse momento em que mais da metade da população reprova o atual mandatário e pede 

seu impeachment. Tal processo conduzido dessa maneira, acarretará prejuízos 

incalculáveis às comunidades acadêmicas e locais.  

 

2º - Desde seu início, o governo de Jair Bolsonaro tem promovido uma política de 

perseguição ideológica, sucateamento e cortes injustificados do orçamento das 

Universidades e Institutos Federais, o que foi bem simbolizado nas figuras do ministro 

mais incompetente da história do MEC, Abraham Weintraub, e agora do atual ministro, 

Milton Ribeiro, que todo dia promove um show de bizarrices através de falas infelizes, 

preconceituosas, racistas, misóginas, capacitistas e lgbtfóbicas. Desde a 

redemocratização, com o surgimento do orçamento republicano, não há registros de 

ataques tão graves como os de agora aos Institutos Federais, nem nos tempos mais 

agudos da política neoliberal de FHC. O governo genocida aposta na política de matar por 

inanição as instituições que promovem à ciência e a educação pública nesse país, não há 

recurso hoje capaz de manter a estrutura atual funcionando, muito menos com a criação 

de “novos” institutos com a rubrica orçamentária já estabelecida como consta na fatídica 

proposta; soma-se a isso o fato de o gabinete do ódio, vocalizado pelo Presidente da 

República e seu Ministro da [sem] Educação, insistir em diuturnamente propalar fake 

news, calúnias e difamações acerca das universidades e institutos federais, promovendo 

censura e perseguição à servidores e discentes por posicionamentos que não sigam a 

cartilha fascista, a lógica racista do atual governo o faz compreender educação como 

privilégio, que deve cada vez mais ser restrito, ou nas palavras lamentáveis do ministro 

da educação: “Universidade [e Instituto Federal] não é para todos.” 

 

Assim sendo, a Plenária Unificada Virtual de forma UNÂNIME, com os mais de 70 

representantes de entidades presentes na sala virtual somados aos mais de 300 

participantes que acompanharam ao vivo pelo Youtube como se vê através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=1QMXtl7Z4KU&t=2643s, APROVOU os seguintes 

encaminhamentos: 

 

1º - SE POSICIONAR CONTRA A PROPOSTA DE 

REORDENAMENTO/REDIMENSIONAMENTO/DIVISÃO DO INSTITUTO FEDERAL DA 
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BAHIA E INSTITUTO FEDERAL BAIANO APRESENTADA PELO MINISTRO DA 

EDUCAÇÃO NO DIA 30/08/2021; 

 

2º - ENCAMINHAR ÀS REITORIAS DO IFBA E DO IFBAIANO A POSIÇÃO DAS 

ENTIDADES CLASSISTAS, DO MOVIMENTO ESTUDANTIL, DOS SINDICATOS 

PARCEIROS E DEMAIS REPRESENTAÇÕES DAS COMUNIDADES ACADÊMICAS 

DO IFBA E DO IFBAIANO E DA SOCIEDADE CIVIL PARA SEREM 

APENSADAS/ANEXADAS E ENVIADAS NA RESPOSTA INSTITUCIONAL AO MEC. 

 

 

Estado da Bahia, 13 de setembro de 2021. 

 

 

Assinam este manifesto: 

SINASEFE – IFBA 

SINASEFE – IFBAIANO 

SINASEFE – GUANAMBI 

ENTIDADES DO MOVIMENTO ESTUDANTIL DO IFBA E IFBAIANO 

 

Subscrevem esse manifesto: 

APUB 

ASSUFBA 

ADUNEB 

CUT 

UNE 

UEB 

DCE – UFBA 
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