
Manifesto do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia (DCSF) sobre a publicação 

da Resolução CD-012/2020 e suas consequências 
 

Em reunião por videoconferência da Assembleia Departamental, no dia 02 de junho de 2020,              

nós, servidores docentes e técnico administrativo do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia             

(DCSF), decidimos por unanimidade nos manifestar, nos termos que se seguem, em relação à              

Resolução CD-012/20, exarada ad referendum do Conselho Diretor, em 08 de abril de 2020, que               

estabelece “a estrutura organizacional regimental do CEFET-MG e as normas para a criação e              

extinção de unidades organizacionais não regimentais” e dá outras providências, bem como sobre a              

Portaria DIR-273/2020, que cria “unidades da área finalística da Instituição, subordinadas às            

respectivas Diretorias dos Campi”. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de chamar a atenção do conjunto de colegas servidores             

docentes e técnico-administrativos para a profunda transformação que a Resolução CD-012/20 impôs            

ao CEFET-MG. A forma como o Diretor-Geral procedeu, alterando a estrutura organizacional por meio              

de uma resolução ad referendum, não é apenas pontualmente antidemocrática, não apenas            

descumpre uma resolução em vigor de cunho democrático, mas significa um retrocesso na história da               

construção do CEFET-MG, comprometendo anos de trabalho coletivo.  

O DCSF reconhece que a estruturação administrativa e pedagógica do CEFET-MG, com sua             

Gestão Colegiada, foi construída, ao longo dos anos 2000, com um importante viés democrático.              

Gostaríamos, inclusive, de lembrar que, ao documento que estabeleceu a atual estrutura            

organizacional do CEFET-MG (Resolução CD-049/12, de 3 de setembro de 2012) foi aditado, após              

amplo debate na instituição, o seguinte artigo (Resolução CD-027/15, de 19 de maio de 2015): 

 
Art. 4º-A – Estabelece que alterações na estrutura organizacional do CEFET-MG devam ser             
realizadas mediante o diálogo entre a chefia e os servidores lotados nas unidades             
organizacionais diretamente envolvidas. 
Parágrafo único – O documento de encaminhamento ao Conselho Diretor deverá ser assinado             
pelos proponentes e explicitar o diálogo realizado com os servidores mencionados no caput. 
 
Dessa forma, uma resolução que estabelece a necessidade de diálogo entre chefias e             

servidores para a alteração da estrutura organizacional que os afetam foi revogada de maneira              

monocrática, quando, de acordo com o próprio Regulamento Geral dos Colegiados do CEFET-MG             

(Resolução CD-034/03, de 18 de junho de 2003), a alteração da estrutura organizacional de modo ad                

referendum descumpre artigo inserido precisamente para garantir a democracia interna: 

 

Art. 25 – Excepcionalmente, havendo urgência que justifique, o Presidente do Colegiado            
poderá decidir ad referendum do Colegiado, exclusivamente em matéria cuja decisão possa ser             
revista, e eventualmente não homologada, pelo Plenário sem prejuízos para a Instituição. 
 



O DCSF reconhece a necessidade de se responder às exigências do governo federal (em              

virtude da edição dos decretos nº 9.725, de 12 de março de 2019, e nº 9.739, de 28 de março de                     

2019), mas defende que não há um único, mas um conjunto de meios possíveis para satisfazer tais                 

exigências legais, preservando a democracia interna e a função social do CEFET-MG. A nova              

estrutura da instituição foi definida sem qualquer contribuição da comunidade do CEFET-MG para sua              

concepção, em relação a propostas, diretrizes, critérios e justificativas. 

Tendo-se passado mais de um ano desde a edição dos referidos decretos federais, a alegação               

de urgência, em função dos efeitos da pandemia de coronavírus, para a edição ad referendum dessa                

resolução é uma afronta a todos os servidores da instituição e, especialmente, aos conselhos              

superiores, que continuam sendo o espaço adequado para deliberações dessa natureza. 

A forma autoritária pela qual toda a estrutura organizacional foi alterada coaduna para nossa              

maior indignação com o seu conteúdo. A nova Resolução restringe a democracia interna ao              

hipertrofiar os poderes de Diretorias de campus e da Direção-Geral, concentrando-os ao mesmo             

tempo em que rebaixa a autonomia dos departamentos ao subordiná-los à Diretoria de Campus. Ao               

que parece, a Resolução se sujeita acriticamente ao inciso V do § 1º do Art. 2º do Decreto nº 9.739/19,                    

que prescreve a “racionalização dos níveis hierárquicos e aumento da amplitude de comando” como              

diretriz para adequação das instituições públicas ao SIORG. 

Do mesmo modo, verifica-se o caráter autoritário da Resolução CD-012/20 na hipertrofia do             

poder da Direção-Geral, que esvazia as atribuições estatutárias do Conselho Diretor, avocando-as            

para si por meio de uma decisão ad referendum desse próprio colegiado, como revelam os artigos 11                 

e 12 da Resolução. Ambos transferem à Direção-Geral como “prerrogativas indelegáveis”           

incumbências exclusivas do Conselho Diretor previstas no Art. 12 do Estatuto. Já o Art. 20 dessa                

resolução estabelece diretrizes de elaboração e confere ao Diretor-Geral a prerrogativa de instituir a              

comissão responsável pela formulação do Regimento Geral do CEFET-MG, infringindo o disposto no             

Art. 7º do Estatuto, que atribui ao Conselho Diretor essas responsabilidades.  

A alteração da relação de "vinculação" dos departamentos às diretorias de unidades para a de               

"subordinação" (Art. 17 da Resolução CD-012/20) cria o risco absurdo de ingerência das diretorias              

sobre assuntos internos aos departamentos, que sempre tiveram como instância deliberativa as            

Assembleias, recurso necessário para uma gestão efetivamente democrática. 

Além disso, ao retirar dos Departamentos a responsabilidade pela gestão de materiais e pelos              

laboratórios vinculados às suas respectivas áreas de conhecimento, a nova organização dissocia a             

estrutura material do CEFET-MG de suas funções e dos profissionais qualificados a tomarem decisões              

sobre ela e perdem, com isso, o acesso autônomo e democrático sobre seus próprios meios de                

trabalho e ensino. A perda de autonomia dos Departamentos e a hipertrofia dos poderes das Diretorias                

de Campus significam uma perda do controle democrático da instituição sobre seus recursos e abre,               



com isso, a possibilidade de que sejam usados para fins distintos de ensino, pesquisa e extensão.                

Neste ponto, manifestamos nosso integral apoio ao Manifesto do Departamento de Química contrário             

à Resolução em foco. 

Outro ponto que precisa ser questionado é a redistribuição de gratificações (CD, FG e FCC),               

definida à revelia de ampla discussão com a comunidade institucional. 

As características da nova estrutura organizacional do CEFET-MG em seu conjunto           

escancaram uma tendência inaceitável de inversão de princípios, na qual as atividades-fim (ensino,             

pesquisa e extensão) são rebaixadas, ao passo que as atividades-meio são hipertrofiadas. 

Essa inversão pode ser observada em duas medidas arbitrárias da Resolução. De acordo com              

esta, a Diretoria de Tecnologia da Informação altera o status da Secretaria de Governança da               

Informação, atividade-meio, para diretoria especializada, sem qualquer justificativa e com atribuição de            

CD. Ao lado disso, a criação da Diretoria de Desenvolvimento Estudantil extingue dois setores cujas               

atribuições são atividades finalísticas: a Secretaria de Política Estudantil (SPE) e a Coordenação             

Pedagógica (CP), rebaixando-as a uma única diretoria especializada. 

Outro elemento preocupante presente na nova estrutura organizacional é a sua possível            

conexão com o projeto de lei “Future-se” estabelecidos pelo Governo Federal, uma vez que o projeto                

foi enviado ao Congresso Nacional em 26 de maio deste ano. O que nos conduz a presumir que haja                   

essa possibilidade são os elementos comuns entre a mudança organizacional e os eixos e as               

diretrizes do projeto de lei “Future-se”. O anteprojeto de lei de 2019 continha três eixos estruturantes:                

“Gestão, Governança e Empreendedorismo”, “Pesquisa e inovação” e “Internacionalização”. Já o           

projeto de lei encaminhado ao Congresso neste ano organiza-se nos eixos a seguir: “Pesquisa,              

desenvolvimento tecnológico e inovação”, “Empreendedorismo” e “Internacionalização”. Segundo a         

Exposição de Motivos do “Future-se”, datada de 03 de abril de 2020, “o primeiro eixo – pesquisa,                 

desenvolvimento tecnológico e inovação – propõe-se a oferecer maior segurança jurídica aos            

gestores, em face da implementação da política pública de fomento à PD&I, especialmente no que               

tange ao relacionamento entre as instituições de ensino e as empresas.” (Disponível em:             

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/ExpMotiv/MECON/2020/14-ME.htm) Nesse sentido, a    

nova estrutura parece criar as condições administrativas e jurídicas para a posterior adesão do              

CEFET-MG ao “Future-se” - o que representaria um retrocesso sem precedentes. O projeto visa a               

anulação do caráter público das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), entregando seu             

orçamento nas mãos de fundações de apoio para a gestão segundo interesses imediatistas do              

mercado.  

Associada a essa compreensão empresarial, a criação da “Diretoria de Desenvolvimento           
Estudantil” (Resolução CD-012/20) e a substituição da Coordenação de Programas de Estágio pela             

“Coordenação de Desenvolvimento de Carreiras”, subordinada à Diretoria de Extensão e           

https://drive.google.com/file/d/1x_fKI5RxS5LvDoQhapLh-NhthK6yW7gB/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/ExpMotiv/MECON/2020/14-ME.htm


Desenvolvimento Comunitário (Portaria DIR-259/2020, de 22 de abril de 2020), parecem reduzir o             

estudante em percurso formativo à condição de mero agente econômico, o que estaria em              

conformidade com o segundo eixo:  

 
“O segundo eixo – empreendedorismo – é visto no Brasil mais como um fenômeno individual,               
ligado à criação de empresas, quer mediante o aproveitamento de uma oportunidade quer             
simplesmente por necessidade de sobrevivência, do que também um fenômeno social que            
pode levar o indivíduo ou uma comunidade a desenvolver capacidades de solucionar            
problemas e de buscar a construção do próprio futuro; isto é, de gerar capital social e                
capital humano. O argumento explica porque, paradoxalmente, o incentivo à carreira           
empreendedora nas universidades brasileiras é quase inexistente.” (Grifo nosso. Disponível          
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/ExpMotiv/MECON/2020/14-ME.htm) 
 

Ao atrelar a formação educacional dos discentes aos interesses exclusivos do mercado, essa             

concepção contradiz radicalmente as finalidades estabelecidas pelo Art. 2º do Estatuto do CEFET-MG: 

 
I – produzir, transmitir e aplicar conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão,                
de forma indissociada e integrada à educação do cidadão, na formação técnico-profissional, na             
difusão da cultura e na criação científica e tecnológica, filosófica, artística e literária; 
II – estimular o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a criação e o pensamento               
crítico-reflexivo, a solidariedade nacional e internacional, com vistas à melhoria das condições            
de vida da comunidade e à construção de uma sociedade justa e democrática; 
III – formar cidadãos, diplomar e propiciar a formação continuada de profissionais nas             
diferentes áreas de conhecimento, visando ao exercício de atividades profissionais e à            
participação no desenvolvimento da sociedade; 
IV – estimular o conhecimento dos problemas da sociedade, em particular os nacionais e os               
regionais, na perspectiva de buscar soluções para as necessidades e demandas sociais; 
V – assegurar a gratuidade de ensino, entendida como não-cobrança de anuidades, taxas ou              
mensalidades nos cursos de oferta regular ministrados na Instituição. 

 

Além disso, as portarias ligadas à Resolução CD-012/20 transpõem do ambiente empresarial o             

jargão “gestor” para designar funções de direção, chefia e coordenação, revelando uma identificação             

indevida entre a administração da instituição pública, que atende a interesses sociais, e a lógica da                

administração de empresas, cuja finalidade é atender ao interesse do investidor. 

Dado o exposto, este manifesto vem se somar às diversas notas de repúdio e manifestações               

de instâncias do CEFET-MG que expressam sua preocupação com a forma arbitrária com que a               

Resolução CD 012/20 foi implementada. Assim, manifestamo-nos pela revogação integral da           
Resolução CD-012/20 e exigimos que a Direção-Geral do CEFET-MG encaminhe a discussão quanto             

à necessidade de adequação da estrutura organizacional da instituição ao Conselho Diretor. Exigimos,             

ainda, que quaisquer alterações nesse sentido sejam feitas respeitando o que era previsto na              

Resolução CD-027/15, ou seja, “mediante o diálogo entre a chefia e os servidores lotados nas               

unidades organizacionais diretamente envolvidas”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/ExpMotiv/MECON/2020/14-ME.htm

