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OFÍCIO nº 72/2021-CONIF 

Brasília/DF, 18 de agosto de 2021 

 

 
Ao Prezado Senhor 

TOMÁS DIAS SANT’ANA 

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

Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 4º andar, gabinete, Brasília/DF  

 
Assunto: Reposição Orçamentária da Rede Federal. 
 
  
              Senhor Secretário, 

  

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

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) vem reafirmar a necessária reposição 

orçamentária das instituições que compõem a Rede Federal ao valor de R$ 2,85 bilhões, assim 

como destacar sua enorme preocupação com as assimetrias relativas ao orçamento de custeio e 

assistência estudantil destinado às mesmas para o ano de 2022, tendo em vista que a maioria 

delas terá orçamento inferior ao do ano de 2020. Com veemência, ressaltamos que, se não 

sanadas tais assimetrias, um número muito expressivo de instituições da Rede Federal terão, 

certamente, seu funcionamento inviabilizado no próximo ano. Destacamos ainda que o 

orçamento de 2021 não pode ser considerado como base referencial de funcionamento para 

2022, visto que tal orçamento foi drasticamente reduzido em relação ao ano anterior e apenas 

suportado devido à atipicidade de funcionamento das instituições no ano de 2021. Ressaltamos 

que, mesmo com todos os esforços já realizados, a Rede Federal ainda não conseguiu a 

recomposição dos R$ 500 milhões que foram cortados em 2021. 

Em reunião com esta Secretaria, ocorrida no dia 11/08/2021 foram destacadas as 

assimetrias entre os valores orçamentários previstos para as Instituições que compõem a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Com o orçamento destinado para o 

próximo ano, um conjunto de 22 instituições (53,7%) terão redução de seus orçamentos de 

custeio, quando comparados ao ano de 2020, e 28 instituições (68,3%) sofrerão redução dos 

valores destinados à assistência estudantil. A fim de se ter uma real compreensão sobre o 

impacto orçamentário dessas perdas para as instituições supracitadas, em termos de valores 

monetários, são cerca de 128 milhões de reais a menos do que o orçamento de 2020, sendo 

97,5 milhões relativos ao custeio e 30,5 milhões à assistência estudantil. A planilha anexa 

demonstra, em detalhes, o impacto orçamentário em cada uma das instituições. 
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É preciso sublinhar que em todas as discussões realizadas sobre o orçamento deste 

Conselho com o MEC, quer seja com a SETEC ou com a Secretaria Executiva, sempre ficou 

estabelecido como referencial o ano de 2020, jamais o ano de 2021, no qual, sabidamente, 

tivemos uma elevada e sem precedente redução orçamentária, de cerca de 21%, quando 

comparada ao ano anterior. A partir desse ano referência (2020), há recorrente manifestação 

quanto à necessidade da ampliação dos valores orçamentários, considerando um conjunto de 

parâmetros e indicadores, como: (i) evolução do número de matrículas; (ii) ampliação da 

assistência estudantil, face aos desafios impostos pela pandemia; (iii) correção dos valores 

inflacionários, principalmente devido aos reajustes dos contratos continuados; (iv) adequação de 

infraestrutura e redimensionamento dos contratos continuados, em decorrência do processo de 

retomada das atividades acadêmicas presenciais e exigências sanitárias e de biossegurança, 

entre outros. 

O CONIF reitera que construiu uma proposta de matriz orçamentária, lastreada na 

média nacional dos valores mínimos necessários para que cada uma das 41 instituições possa 

continuar desenvolvendo suas atividades, com destacada qualidade, em todo o território 

brasileiro. A matriz está alicerçada quatro principais pilares: (i) custeio para o funcionamento, (ii) 

assistência estudantil, (iii) esforço institucional para ampliação do número de matrículas e (iv) os 

valores necessários para a manutenção e avanço das atividades de pesquisa, extensão e 

inovação.  

À luz desses indicativos, o CONIF reafirma a necessidade de revisão dos valores 

propostos para a matriz orçamentária de 2022 da Rede Federal, nos referenciais monetários de 

2,85 bilhões de reais, valor esse baseado em proposta e metodologia fundamentadas, conforme 

apresentado acima, destacando que nenhuma instituição pode ter seu orçamento inferior ao ano 

de 2020. 

 

             

 Respeitosamente,  

 

 
 

REITORA SÔNIA REGINA DE SOUZA FERNANDES  
PRESIDENTE DO CONIF 
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