
Nota de esclarecimento sobre medidas após bloqueio orçamentário 

Após o anúncio do contingenciamento de 30% no orçamento das Instituições Federais de Educação,
no último dia 2 de maio, a gestão do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) mobilizou-se para tentar
reverter a decisão por meio de reuniões com os parlamentares capixabas, e por meio da atuação no
Conselho  Nacional  das  Instituições  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e
Tecnológica (Conif). 

É importante destacar novamente que a instituição absorveu dedução orçamentária de mais de 25%
desde 2015, quando perdeu R$ 20 milhões em sucessivos cortes e ações de redução de gastos movidos
pelo Governo Federal. Muitos contratos continuados, como os de vigilância, limpeza e manutenção
predial, que representam os maiores gastos, já foram revistos e reduzidos ao longo desse tempo. O Ifes
já fez a sua parte no ajuste fiscal.

Durante a semana, iniciamos um diálogo com o Ministério da Educação (MEC) e trabalhamos na
perspectiva de recompor os recursos contingenciados, com ações ainda em curso. Mas considerando o
atual contexto, orientamos que os gestores da instituição avaliem de forma criteriosa  e cuidadosa a
adoção de medidas de contenção de despesas em cada uma de suas unidades, com responsabilidade e
equilíbrio. 

Caso o contingenciamento não seja revisto pelo MEC, haverá grande dificuldade de funcionamento
dos campi do Ifes a partir de setembro de 2019, o que poderá atingir o trabalho administrativo das
unidades e a ação educativa com a redução de compra de suprimentos para os laboratórios, de verbas
para  capacitação  e  de  representação  dos  servidores,  além  da  impossibilidade  de  cumprir  na
integralidade visitas técnicas e participação em eventos acadêmicos, culturais e esportivos para os
estudantes, a realização de eventos acadêmicos, entre outras ações.

Com  22  campi,  o  Ifes  atende  atualmente  35.664  estudantes  no  Espírito  Santo,  em  cursos  de
qualificação  de  trabalhadores,  em nível  técnico  e  superior  (graduação e  pós-graduação),  além de
cursos específicos na área de formação de professores. O Ifes coleciona resultados expressivos em
diferentes áreas de conhecimento que atua em 109 anos de história, e mantém a esperança de continuar
prestando à sociedade uma educação pública, gratuita e de qualidade.
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