Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense—Reitoria
Nota de esclarecimento quanto à situação orçamentária do IFC
Reitoria do IFC, 17/03/2015.
A situação orçamentária/financeira da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, bem como do Instituto Federal Catarinense, foi objeto de discussão na última
reunião ordinária do Colégio de Dirigentes, realizada nos dias 12 e 13 deste mês.
Nesta discussão foram tomadas decisões importantes, as quais resultaram em ações às
quais todos os câmpus do IFC terão de aderir. Dessa forma, solicita-se o planejamento de cada
câmpus para adequar suas ações ao Decreto Federal Nº 8.389/2015, o qual estabeleceu um
corte no orçamento de todas as entidades do Poder Executivo.
Diante disto, primando pela garantia do atendimento às atividades finalísticas do IFC, o
Colégio de Dirigentes elencou uma série de ações que vão desde redução de despesas com
água e luz até a participação e realização de eventos do IFC que envolvem recursos
financeiros, as quais devem ser do conhecimento de toda a comunidade acadêmica, a saber:
III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (FMEPT): ficará a critério de
cada Câmpus e Reitoria o envio de 01 (um) representante. Caso a SETEC libere recurso
específico, serão retomadas as tratativas para envio de grupos maiores ao evento;
III Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE): será suspensa a
realização do evento, até segunda ordem;
VIII Mostra Nacional de Iniciação Científica e Tecnológica Interdisciplinar (MICTI):
permanecerá no calendário de eventos;
Edital de Pesquisa (Nº 18/2015): o auxílio à apresentação de trabalhos ou artigos
científicos em eventos não contemplará eventos internacionais nos períodos 3 a 5 do Edital;
Convocações para reuniões presenciais: deverão ser substituídas por videoconferências,
salvo em casos com justificativa expressa.
Estas ações buscam demonstrar o esforço do IFC em reduzir gastos públicos e, ao
mesmo tempo, garantir o direito dos nossos alunos à educação pública, gratuita e de
qualidade.
Atenciosamente,

Colégio de Dirigentes
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