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MEMORANDO Nº 162/2018/GABINETE.REI

A
Direção Geral dos Campi

 
 

Ref.: Reestruturação do Instituto Federal de Educação Tecnológica
 
 
Senhores Diretores,
 
Fomos convidados a participar de mais uma reunião no Ministério da Educação, no dia

08 de maio, cuja finalidade era discutir a reestruturação e criação de um novo Instituto Federal de
Educação Tecnológica, a partir do desmembramento de unidades do IFBA. O MEC foi representado pela
Secretária de Educação Técnica e pelo Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação.

Durante a reunião, buscou-se dar continuidade às discussões sobre o referido tema,
levando-se principalmente em consideração: i. critério de regionalidade; ii. impactos sociais e econômicos
na gestão do Instituto; iii. ganhos de uma administração mais próxima das unidades, possibilitando maior
agilidade e eficiência em cada autarquia.

Como é de conhecimento de todos vocês, o tema da criação de uma nova autarquia já
vem sendo pautado pela comunidade do IFBA em diversas ocasiões. Da nossa parte, iremos continuar
dialogando com todos os interessados, para buscar viabilidade dessa proposta, de forma que seja melhor
para o cenário educacional da Bahia, para o IFBA e toda a sua comunidade.

Solicitamos a todos vocês que compartilhem essa mensagem em suas unidades, no
tempo em que informamos que este será um dos pontos a serem debatidos na próxima reunião do Colégio
de Dirigentes ou, havendo novos desdobramentos, em uma convocação extraordinária.

 
Atenciosamente,
 
 
RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO
Reitor

 
 

 

Em 09 de maio de 2018.

Documento assinado eletronicamente por RENATO DA ANUNCIACAO FILHO, Reitor, em
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