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Conselho	Superior

Rua	Dr.	Nilo	Bezerra	Ramalho,	1692,	Tirol,	NATALA	/	RN,	CEP	59015-300

Fone:	(84)	4005-0861
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Ao	Senhor	Ariosto	Antunes	Culau,

Secretário	de	Educação	Profissional	e	Tecnológica	do	Ministério	da	Educação	(SETEC/MEC)

Esplanada	dos	Ministérios,	Bl	“L”,	4º	andar	–	Gabinete

70047-900				Brasília/DF

	

Assunto:	Solicita	explicações	acerca	do	sobrestamento	do	processo	eleitoral	do	IFRN	e	apresenta	a	situação	atual	da	Instituição	com	a	decisão

tomada	pelo	MEC	quanto	à	nomeação	do	Reitor	Pro	Tempore.

	

Senhor	Secretário,

	

Ao	 cumprimentá-lo,	 informamos	 que	 o	 Conselho	 Superior	 do	 Instituto	 Federal	 de	 Educação,	 Ciência	 e	 Tecnologia	 do	 Rio	 Grande	 do	 Norte

(CONSUP/IFRN)	reuniu-se		extraordinariamente	em	11	de	maio	de	2020,	por	convocação	de	dois	terços	de	seus	membros,	como	previsto	no	§2°	do

Art.	 17	 do	 seu	 Regimento	 Interno,	 e,	 dentre	 as	 deliberações,	 aprovou-se	 o	 envio	 deste	 Ofício	 para	 a	 Secretaria	 de	 Educação	 Profissional	 e

Tecnológica,	solicitando	esclarecimentos	sobre	a	decisão	do	Ministério	da	Educação	de	designar	o	professor	Josué	de	Oliveira	Moreira	para	exercer	o

cargo	de	Reitor	Pro	Tempore	do	IFRN	e	dos	desdobramentos	dessa	nomeação	quanto	ao	funcionamento	da	instituição.

Na	Constituição	da	República	Federativa	do	Brasil	de	1988	–	CF-88	–	a	União,	os	Estados,	o	Distrito	Federal	e	os	Municípios	têm	como	eixo	comum

o	zelo	pela	guarda	da	Constituição,	das	leis	e	das	instituições	democráticas	bem	como	a	conservação	do	patrimônio	público.

Essa	mesma	Constituição	 traz	como	objetivo	principal	a	construção	de	uma	sociedade	 livre,	 justa	e	solidária.	Além	desse	objetivo,	ainda	podemos

destacar	 o	 de	 "erradicar	 a	 pobreza	 e	 a	 marginalização	 e	 reduzir	 as	 desigualdades	 sociais	 e	 regionais"	 e	 o	 de	 "promover	 o	 bem	 de	 todos,	 sem

preconceitos	de	origem,	raça,	sexo,	cor,	idade	e	quaisquer	outras	formas	de	discriminação".

Para	alcançar	esses	objetivos,	a	CF-88	definiu	a	educação	como	um	direito	de	todos	e	dever	do	Estado	e	da	família	e	estabeleceu	alguns	princípios

básicos	sobre	os	quais	se	deve	assentar	o	ensino	público	na	forma	da	lei.	Todos	esses	objetivos	estão	presentes	nos	documentos	do	IFRN,	os	quais,	até

20	de	abril	de	2020,	eram	alcançados	com	maestria	pela	comunidade	escolar.

Nesse	contexto,	com	regulamentação	da	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional	(LDB-96	)	a	gestão	democrática	na	educação	toma	ainda

mais	destaque,	esclarecendo	que	mais	do	que	eleições	para	cargos	de	gestão	das	escolas,	a	gestão	democrática	nos	remete	a	decisões	participativas,

com	 escolhas	 e	 rumos	 tomados	 junto	 a	 toda	 comunidade,	 em	 que	 diretores	 são	 interlocutores	 entre	 a	 escola	 e	 a	 comunidade	 e	 não	 mais	 meros

repassadores	das	ideias	do	sistema	governante.	

Na	contramão	de	todo	o	exposto,	a	comunidade	do	IFRN	foi	surpreendida	com	a	designação	de	Josué	de	Oliveira	Moreira	para	dirigente	máximo	da

Instituição,	 pessoa	 externa	 às	 eleições	 vencidas	 por	 José	 Arnóbio	 de	 Araújo	 Filho	 com	 48,25%	 dos	 votos.	 Em	 tempo,	 informamos	 ainda	 que	 o

processo	foi	iniciado	pela	Resolução	nº	31/2019	–	CONSUP/IFRN,	complementada	pelas	resoluções	nos	35,	36,	37	e	38/2019,	com	consulta	realizada

em	4	de	dezembro	de	2019	e	resultado	homologado	pelas	Resoluções	nos	46	e	47/2019,	em	absoluta	consonância	com	as	disposições	legais	pertinentes

e	presentes	na	Lei	nº.	11.892,	de	29	de	dezembro	de	2008,	e	no	Decreto	nº.	6.986,	de	20	de	outubro	de	2009.

É	compreensível	que	a	maioria	das	pessoas	que	faz	parte	do	IFRN	discorde	da	forma	como	o	Reitor	Pro	Tempore	foi	inserido	como	gestor	máximo	da

Instituição,	 uma	vez	 que	 foi	 desconsiderado	 todo	o	 processo	 de	 escolha	 realizado	 no	 final	 do	 ano	 passado.	Os	 servidores	 desta	 casa	 de	 educação

apenas	desejam	continuar	trabalhando	com	estabilidade	cumprindo	a	função	social	de	instituição	pública	respeitada	em	prol	da	sociedade	e	de	todo

corpo	discente	e,	para	tanto,	se	faz	necessário	seguir	com	dirigentes	legitimados	pela	comunidade,	como	todos	os	que	tivemos	até	o	dia	20	de	abril	de

2020,	com	a	finalidade	de	aplicar	os	preceitos	da	gestão	democrática	na	educação.

Essa	designação	 inesperada	 também	fugiu	da	praxe	do	que	acontecia	normalmente	quando	se	 tinha	algum	problema	com	a	 tramitação	do	processo

eleitoral	 no	 Ministério	 da	 Educação;	 nessas	 situações,	 preservava-se	 no	 cargo	 o	 Reitor	 que	 vinha	 atuando	 enquanto	 se	 esclarecia	 algum

questionamento	dos	setores	por	onde	o	processo	tramitava.

Considerando	que	a	consulta	eleitoral	seguiu	todos	os	trâmites	legais	exigidos	e	que	a	instituição	encaminhou	ao	Ministério	da	Educação,	em	tempo



hábil,	todos	os	documentos	referentes	ao	pleito,	e	não	foi	detectada,	pela	própria	SETEC,	nenhuma	anormalidade	no	processo	eleitoral,	a	designação

de	um	Reitor	Pro	Tempore	fere	a	autonomia	institucional	e	causa	profunda	indignação	na	comunidade	escolar.	Além	do	mais,	não	pesa	sobre	o	Reitor

eleito	qualquer	tipo	de	condenação	que	possa	desabonar	sua	conduta.

Se	faz	necessário	destacar	que,	desde	a	implantação	da	democracia	na	nossa	instituição,	com	a	eleição	de	Luzia	Vieira	de	França	em	1987,	portanto,

antes	da	CF-88,	as	escolhas	para	dirigentes	foram	respeitadas	e	nunca	se	presenciou	tamanha	interferência	no	quadro	de	dirigente	máximo	desta	casa

de	ensino.	Temos	de	 reforçar	que,	 após	 as	 eleições,	o	 respeito	 ao	 sufrágio	deve	prevalecer,	 não	existindo	 lados	na	 instituição,	 e	 toda	 comunidade

entende	que	o	resultado	eleitoral	deve	ser	cumprido.

Diante	desse	quadro,	o	Conselho	Superior	do	IFRN	(CONSUP/IFRN)	dirige-se,	respeitosamente,	a	esta	Secretaria	para	ratificar	que	as	decisões	da

comunidade,	a	qual		representa,	devem	ser	respeitadas	e	garantidas.	Assim,	não	cabe	acolher	passivamente	a	nomeação	de	um	Reitor	Pro	Tempore,

senão	com	os	devidos	esclarecimentos,	dentro	da	legislação,	dos	motivos	do	sobrestamento	do	referido	processo	eleitoral.

Além	do	mais,	dirigimo-nos	a	essa	Secretaria	para	relatar	os	transtornos	que	essa	decisão	monocrática	vem	causando	à	nossa	instituição	centenária	de

educação,	reconhecida	internacionalmente,	trazendo	riscos	extremamente	sérios	para	a	Instituição,	talvez,	com	prejuízos	irreversíveis.

Como	primeiro	 exemplo,	 o	Reitor	Pro	Tempore	 está	descumprindo	 suas	 atribuições	 e	vem	demorando	a	 encaminhar	 as	deliberações	do	Conselho

Superior.	Existem	Resoluções	e	Deliberações,	 tratadas	em	reunião	datada	de	24/04/2020,	as	quais	ainda	estão	pendentes	de	assinatura.	Dentre	 tais

deliberações,	destaca-se	a	Resolução	aprovada	pelo	Conselho	Superior	acerca	das	medidas	a	serem	adotadas	pelo	IFRN	contra	a	COVID-19,	que	se

encontra	pendente	de	assinatura,	por	questões	por	nós	desconhecidas,	e,	aparentemente,	por	interesses	estritamente	pessoais.

Nessa	reunião	do	dia	24/04/2020,	convocada	regimentalmente	por	2/3	dos	membros,	o	professor	Josué	de	Oliveira	Moreira	tentou,	monocraticamente,

forçar	a	suspensão,	sem	motivos	sólidos	e,	após	mantida	a	reunião,	não	compareceu	nem	apresentou	justificativa	de	sua	ausência,	descumprindo	uma

de	 suas	 obrigações	 basilares	 como	 Presidente	 do	 Conselho.	 Na	 reunião	 do	 dia	 04/05/2020,	 quando	 indagado	 sobre	 a	 demora	 na	 assinatura	 da

Resolução	que	trata	da	suspensão	das	atividades	devido	à	COVID19,	respondeu	que	não	assinou	por	ainda	“estar	refletindo	sobre”,	o	que	se	choca

frontalmente	 com	o	disposto	no	 regimento	do	conselho,	 tendo	ele,	 pelo	dito,	 sido	 alertado	por	membros	 conselheiros	 sobre	 a	 compulsoriedade	da

assinatura.	Vale	salientar	que	tal	passagem	encontra-se	registrada	em	ata.

Dentre	 os	 exemplos	 de	 questões	 pertinentes	 e	 necessárias	 para	 a	 resolução	 do	 impasse	 e	 nomeação	 do	 Reitor	 democraticamente	 eleito	 pela

comunidade	do	 IFRN,	 está	 a	 deliberação	deste	Conselho	para	 a	 retomada	dos	 trabalhos	da	 comissão	de	 sindicância	 que	 envolve	o	Professor	 José

Arnóbio	de	Araújo	Filho.	Quando	questionado,	o	Reitor	Pro	Tempore	respondeu,	na	reunião	do	Colégio	de	Dirigentes,	que	os	Diretores	procurassem	a

Procuradoria	Jurídica	da	Instituição	para	obterem	a	resposta,	atrasando	até	hoje	o	reinício	dos	trabalhos	da	comissão	processante.

Um	outro	ponto	bastante	preocupante	 é	o	 atraso	na	nomeação	dos	Diretores	Acadêmicos	 e	Administrativos	dos	campi,	 dificultando	 (e	 em	muitos

casos,	até	 inviabilizando)	a	montagem	das	equipes	nos	campi	pelos	Diretores-Gerais	eleitos	 (e	que	 tiveram	que	ser	nomeados	como	Pro	Tempore,

assim	como	o	Reitor	temporário	designado	pelo	MEC).

O	ponto	final,	que	demonstra	a	total	falta	de	articulação	e	de	governança	da	equipe	temporária,	é	a	ausência	de	designação	de	praticamente	todos	os

cargos	de	Gestão	maior	do	IFRN	(cerca	de	30	cargos),	incluindo	quatro	das	cinco	Pró-Reitorias	existentes	(Ensino,	Pesquisa	e	Inovação,	Extensão	e

Administração),	além	de	várias	Diretorias	(incluindo	a	Diretoria	de	Gestão	de	Pessoas),	deixando	a	Instituição	praticamente	paralisada	no	seu	fazer.

Vale	o	destaque	que,	sem	esses	responsáveis,	a	instituição	corre	risco	de	ter	seus	compromissos	descumpridos	tais	como:	perdas	de	prazo	impostos

pelo	 MEC,	 cancelamentos	 de	 contratos	 de	 professores	 substitutos	 e	 de	 empresas	 terceirizadas,	 não	 pagamento	 de	 exercícios	 anteriores	 e	 a	 não

realização	de	progressões	funcionais	dos	servidores,	uma	vez	que	os	processos	só	se	acumulam	na	Reitoria	do	IFRN.

Apesar	de	não	apresentar,	 aparentemente,	 traços	de	 ilegalidade,	 a	postura	do	Reitor	Pro	Tempore	 causou	estranheza	a	 toda	comunidade	norte	 rio-

grandense,	uma	vez	que	as	seguintes	solicitações	do	mesmo	repercutiram	negativamente:	solicitação	de	dois	veículos	e	de	dois	motoristas	para	ficar	à

sua	disposição,	com	o	motorista	em	contato	pessoal	para	ele	orientar	sobre	o	destino;	consulta	jurídica	para	poder	nomear	seus	advogados	em	cargos

de	 confiança	 no	 IFRN,	 servidores	 das	 prefeituras	 de	 São	 José	 de	 Mipibú	 e	 de	 Natal;	 nomeação	 para	 o	 cargo	 de	 Pró-Reitor	 Pro	 Tempore	 de

Planejamento	e	Desenvolvimento	Institucional,	e	posteriormente	como	Substituto	Eventual	do	Reitor,	o	concorrente	à	eleição	para	Reitor	que	teve	3%

dos	votos;	além	de	tentar	censurar	a	imprensa.

Ademais,	a	nomeação	de	pessoas	para	alguns	cargos	da	Instituição,	que	não	cumprem	o	disposto	na	legislação	atual,	descumprindo,	assim,	o	Decreto

9.727,	de	15	de	março	de	2019,	quando	pelo	menos	um	desses	servidores	ainda	possui	em	seus	assentamentos	funcionais	a	penalidade	de	suspensão

estabelecida	pela	Lei	8.112,	Art.	131,	esse	fato	também	possui	uma	aparente	ilegalidade.

Diante	de	toda	essa	situação	aqui	apresentada,	solicitamos	explicações	quanto	ao	sobrestamento	da	nomeação	do	Reitor	eleito,	Professor	José	Arnóbio

de	Araújo	Filho,	e	clamamos	para	uma	resolução	por	parte	dessa	Secretaria	junto	ao	Ministério	da	Educação,	destituindo	o	Professor	Josué	Moreira	da

função,	uma	vez	que,	o	Reitor	Pro	Tempore		não		possui	experiência	de	gestão	ou	conhecimento	da	instituição,	o	que	está	prejudicando	severamente	o

IFRN.

Aproveitamos	para	anexar	a	esse	documento	as	notas	de	repúdio	de	toda	a	comunidade	interna	e	externa	à	instituição,	em	que	se	comprova	toda	a

insatisfação	causada	em	nível	local,	nacional	e	internacional	diante	da	não	nomeação	do	Reitor	eleito,	Professor	José	Arnóbio	de	Araújo	Filho.

Solicitamos,	 ainda,	 que,	 sendo	 possível,	 qualquer	 proposta	 que	 venha	 a	 ser	 avaliada	 por	 esta	 Secretaria,	 considere	 que	 o	 Conselho	 Superior	 seja

ouvido,	uma	vez	que	representa	toda	a	comunidade	do	IFRN.	Pedimos,	ainda,	que	seja	sempre	na	linha	do	respeito	ao	processo	eleitoral	da	instituição

no	sentido	de	nomear	o	eleito	ou	agilizar	o	esclarecimento	dos	fatos	que	estejam	impedindo	a	conclusão	do	pleito.

Temos	a	certeza	de	que,	agindo	dessa	forma,	conseguiremos	recolocar	o	IFRN	no	seu	lugar	de	destaque,	o	qual	mereceu	por	mais	de	um	século.



	

Com	os	melhores	cumprimentos,

	 

Abinoam	Soares	da	Silva

Conselheiro	Representante	dos	Técnico-Administrativos	do	Campus	Natal-Zona	Norte

Matrícula	nº	1845427

Alessandro	Vinícius	Pereira	Rolim	de	Araújo

Conselheiro	Representante	do	Colégio	de	Dirigentes	–	Direção-Geral	do	Campus	Jucurutu

Matrícula	nº	1830990

Ambrósio	Lins	do	Nascimento

Conselheiro	Representante	da	Sociedade	Civil	-	FETARN/RN

CPF:	nº:	098.155.544-68

Andreilson	Oliveira	da	Silva

Conselheiro	Representante	do	Colégio	de	Dirigentes	–	Direção-Geral	do	Campus	Currais	Novos

Matrícula	nº	1816404

Carla	da	Silva	Alves	de	Souza

Conselheira	Representante	da	Sociedade	Civil	-	ASSEFIT/RN

CPF	nº	91571588434

Dália	Maria	Bezerra	Maia

Conselheira	Representante	dos	Técnico-Administrativos	do	Campus	Pau	dos	Ferros

Matrícula	nº	1082207

Daniel	Lobão	dos	Santos	Figueiredo

Conselheiro	Representante	Docente	do	Campus	Ipanguaçu

Matrícula	nº	2962594

Damião	Victor	Andrade	da	Silva

Conselheiro	Representante	Discente	do	Campus	Parnamirim

CPF	nº	126.806.084-45

Émerson	da	Cunha	Batista

Conselheiro	Representante	da	Sociedade	Civil	-	FIERN/RN

CPF	nº	850.684.464-91

Elias	Nunes	Filho

Conselheiro	Representante	dos	Técnicos-Administrativos	do	Campus	Parelhas

Matrícula	nº	2265032



Emiliana	Souza	Soares

Conselheira	Representante	Docente	do	Campus	João	Câmara

Matrícula	nº	1696743

Flávio	Rodrigo	Freire	Ferreira

Conselheiro	Representante	do	Colégio	de	Dirigentes	-	Direção-Geral	do	Campus	Canguaretama

Matrícula	nº	1938035

Francisco	Damião	Freire	Rodrigues

Conselheiro	Representante	do	Colégio	de	Dirigentes	–	Direção-Geral	do	Campus	Apodi

Matrícula	nº	1721565

Geraldo	Peregrino	da	Silva

Conselheiro	Representante	dos	Técnicos-Administrativos	do	Campus	Natal-Cidade	Alta

Matrícula	nº	2144170

Guilherme	Moreira	de	Souza

Conselheiro	Representante	Discente	do	Campus	Macau

CPF	nº	709.290.774-82

Jardel	Ricardo	Pereira	de	Franca

Conselheiro	Representante	Docente	do	Campus	Currais	Novos

Matrícula	nº	2049249

Leandro	Juscelino	Sarmento

Conselheiro	Representante	Discente	do	Campus	Natal-Central

CPF	nº	700.597.654-10

Leonilson	do	Carmo	das	Chagas	Gama	Nunes

Conselheiro	Representante	Discente	do	Campus	Apodi

CPF	nº	701.411.564-22

Luciana	Guedes	Santos

Conselheira	Representante	Docente	do	Campus	São	Gonçalo	do	Amarante

Matrícula	nº	1969623

Marília	Gonçalves	Borges	Silveira

Conselheira	Representante	Docente	do	Campus	Natal-Zona	Leste

Matrícula	nº	1110274

Matheus	de	Sousa	Matos	Medeiros



Conselheiro	Representante	Discente	do	Campus	Mossoró

CPF	nº	089.494.124-03

Raphael	Siqueira	Fontes

Conselheiro	Representante	Docente	do	Campus	Parnamirim

Matrícula	nº	1939058

Ricardo	Gentil	de	Araújo	Pereira

Conselheiro	Representante	dos	Técnicos-Administrativos	do	Campus	Ceará-Mirim

Matrícula	nº	2151792

Samira	Fernandes	Delgado

Conselheira	Representante	do	Colégio	de	Dirigentes	–	Direção-Geral	do	Campus	Santa	Cruz

Matrícula	nº	1722957

Tathiana	Amorim	Garcia	Udre	Varela

Conselheira	Representante	da	Sociedade	Civil	-	SEBRAE/RN

CPF	nº	033.059.494-06

Thiago	Gabriel	de	Moura	Xavier

Conselheiro	Representante	dos	Técnicos-Administrativos	do	Campus	Santa	Cruz

Matrícula	nº	2044627

Thiago	Lima	de	Oliveira

Conselheiro	Representante	dos	Técnicos-Administrativos	do	Campus	Canguaretama

Matrícula	nº	1904926

Valdecir	Emanoel	da	Silva

Conselheiro	Representante	dos	Técnicos-Administrativos	do	Campus	Mossoró

Matrícula	nº1672999

Sidney	Ribeiro	Palmeira

Conselheiro	Representante	Docente	do	Campus	Nova	Cruz

Matrícula	nº	2126644




