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Moção de Repúdio

Os docentes do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-
MG), reunidos em assembleia geral no dia 04 de junho de 2014, manifestaram repúdio à
forma com que a comunicação institucional vem sendo tratada pela Direção Geral. Tem
sido  comum  que  eventos  importantes  para  a  instituição  não  sejam  reportados  nos
veículos oficiais e, em muitos casos, a veiculação das informações é feita com enorme
atraso, ao exemplo da posse do novo Conselho Diretor. Temos percebido também que
muitas matérias são veiculadas com diversos erros de português primários e que não
devem ser tolerados já que somos uma Instituição Federal de Ensino. 

Entendemos  também  que  os  meios  de  comunicação  institucionais  não  devem  ser
utilizados para veiculação de preferências pessoais do corpo gestor da instituição, ao
exemplo do que foi feito recentemente pelo diretor geral, que permitiu a veiculação de
conteúdo nas redes sociais do CEFET-MG que faz apologia explícita à Copa do Mundo
de 2014, bem como de outros conteúdos que envolvem direitos de imagem e que fazem
propaganda de emissoras de TV e de figuras e programas ligados às mesmas. Foram
utilizadas  também  imagens  proprietárias  de  seriados  estrangeiros  para  divulgar  o
vestibular  da  instituição  que  nada  tem  a  ver  com  a  institucionalidade  cefetiana.
Entendemos, assim, que comunicação institucional do CEFET-MG não vem discernindo
o que é próprio do público e do privado, confundindo as duas esferas. 

A Copa do Mundo de 2014 é um evento que vem produzindo uma série de controvérsias
e impactos em nossa sociedade,  portanto entendemos que a instituição não deve ter
posicionamento explícito sobre o tema.

Solicitamos ainda que sejam retirados estes conteúdos e que a utilização dos meios de
comunicação institucional seja feita de forma sóbria e seguindo os padrões mínimos de
produção de conteúdo que contemplem a devida revisão dos textos e que seja evitado
todo e qualquer tipo de sensacionalismos.
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