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OFÍCIO nº 68/2021-CONIF 

Brasília/DF, 6 de agosto de 2022 
Ao Excelentíssimo Senhor, 

MILTON RIBEIRO 

Ministro de Estado da Educação (MEC) 

Esplanada dos Ministérios - Bloco L, 8º andar - Brasília/DF - CEP: 70.047-900 

E-mail: gabinetedoministro@mec.gov.br 

 

C/C  

Ao Prezado Senhor, 

TOMÁS DIAS SANT’ANA 

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

 

 Assunto: Orçamento 2022 da Rede Federal 
  
 
               Excelentíssimo Ministro, 

  

           Cumprimentando-o cordialmente, O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) possui um forte compromisso com a 

educação pública, gratuita e socialmente referenciada, notadamente comprovado por seu alto 

desempenho nas mais diversas áreas, bem como por sua excelência no ensino, pesquisa, 

extensão e inovação. A Rede é responsável, hoje, pela matrícula de mais de um milhão de 

estudantes e vem trabalhando ativamente, mesmo em tempos de pandemia. Cabe destacar que, 

mesmo com as adversidades provenientes da Covid-19, a Rede Federal não parou, em respeito 

às suas comunidades acadêmicas e à sociedade, desenvolvendo suas atividades de forma 

remota e, já no ano de 2021, dado o contexto de crescente imunização e melhoria das condições 

sanitárias, tem envidado grandes esforços para que a retomada das atividades presenciais 

ocorra o quanto antes, de forma segura e responsável, mesmo diante da aguda restrição 

orçamentária apresentada ao longo deste ano.  

Ante o exposto, a Rede Federal construiu uma matriz orçamentária lastreada na média nacional 

dos custos de cada uma das suas 41 instituições com seus mais de 650 campi, onde se 

estabeleceu o valor mínimo orçamentário de R$ 2,85 bilhões para que os trabalhos que realiza 

com denotada qualidade em todo o país não sejam prejudicados. 

Reiteradamente, o Conif tem informado ao Ministério da Educação (MEC) que a redução, na 

média de 21%, no ano 2021, de seu já limitado orçamento, tem criado sérias dificuldades de 

execução das suas obrigações tanto administrativas quanto pedagógicas, mesmo remotamente.  

A Rede tem defendido ainda, junto aos poderes executivo e legislativo, que se tenha a 

recomposição do orçamento no patamar do ano de 2019, com a correção do IPCA, entendendo 

que essa seria uma opção viável para a continuidade de seus trabalhos.  
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A possibilidade de que se tenha a base orçamentária nos mesmos parâmetros do corrente ano 

para o ano de 2022, inviabilizará quaisquer atividades da Rede Federal, seja de forma presencial 

ou remota. Situações orçamentárias restritivas somente comprometem o projeto de educação 

estruturante que é empreendido pela Rede Federal, e prejudicam a garantia da Educação de 

excelência para as gerações atuais e futuras do país.  

Dessa maneira, o Conif entende ser incoerente e inadequado discutir ou tratar qualquer outra 

alternativa de valor que se distancia daquele que fora estabelecido em sua matriz (R$ 2,85 

bilhões) para o orçamento do próximo ano, sob pena de parar seus trabalhos - por insuficiência 

de recursos - caso tal fato se concretize. 

  

            

  Respeitosamente, 

 

 

 

 
REITORA SÔNIA REGINA DE SOUZA FERNANDES  

PRESIDENTE DO CONIF 
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