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CARTA ABERTA À COMUNIDADE ESCOLAR DO INSTITUTO 
FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP) CAMPUS JACAREÍ

 

Reunidos em Assembleia ocorrida no dia 8 de novembro, os servidores desse campus do IFSP aprovaram greve 
a partir do dia 11, marcando nova Assembleia para reavaliação da greve para dia 22. O objetivo dessa paralisa-
ção é nos posicionarmos contra medidas governamentais que afetam profundamente a vida no campus e abrir 
uma porta de diálogo com a comunidade.

Os motivos que mobilizaram os servidores à adesão foram:

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 55, antiga 241, que visa estipular teto de gastos governamentais, 
incluindo as áreas sociais como saúde e educação, colocando em risco inclusive a continuação dos Institutos 
Federais. Ressalta-se o campus do IFSP de Jacareí tem projeção de ampliação imediata dos cursos de 60%, o 
que implicará no aumento do número de alunos em mais de 100% no futuro breve. Diante disso, como com-
patibilizar a ampliação do campus com a restrição orçamentária proposta pela PEC, que prevê reajuste de 
recursos correspondente à inflação do ano anterior?

A Medida Provisória 746 (Ensino Médio) imposta de forma autoritária, sem considerar o parecer de especia-
listas, trabalhadores da educação nem tampouco dos estudantes, os maiores interessados. A medida provisória 
prevê a separação da formação por áreas do conhecimento, o que resulta na negação de uma formação básica 
comum voltada para a cidadania, o que se reforça com a retirada da obrigatoriedade de diversas disciplinas 
como Artes, Educação Física, Sociologia e Filosofia. Nos Institutos Federais a medida afeta diretamente o Ensi-
no Médio Integrado ao separar a formação geral da formação profissionalizante. Além disso, para suprir a falta 
de professores, a MP abre a possibilidade de que pessoas sem formação na área lecionem.

O Projeto Escola Sem Partido, que pretende eliminar a liberdade de pensamento e discussão de temas funda-
mentais para a formação de pessoas que sejam sujeitos de seu destino e possam transformar a sociedade. Esse 
projeto impede a discussão de temas como diversidade sexual, violência de gênero, racismo, liberdade religiosa 
e política, contrariando a perspectiva de uma escola comprometida com a justiça social e com a pluralidade de 
ideias.

Partindo do entendimento que esse conjunto de medidas nos afeta indistintamente, nós, servidores do Institu-
to Federal, entendemos que o momento demanda posicionamento e mobilização.

Chegou a hora de superarmos pequenas diferenças em nome da defesa da educação pública!

 
Servidores em Greve do IFSP – Campus Jacareí
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Calendário de greve - IFSP Jacareí:

Dia 16/11/2016 – Quarta-feira
- Divulgação da greve
- Conversa com os alunos do Centro Acadêmico
- 21h – Bate-papo com os alunos e convidados. - Auditório.
 
Dia 17/11/2016 – Quinta-feira
- 14h: Cine-debate - Filme: Eles Não Usam Black-tie. - Sala 2.
 
Dia 18/11/2016 – Sexta-feira
- 14h: Roda de conversa sobre a PEC 241/55 e exibição curtas sobre a PEC. - Sala 01.
 
Dia 21/11/2016 – Segunda-feira
- 8h30h: Roda de conversa MP 746. - A definir.
- 14h: Leitura e diálogo sobre a PEC 241. - A definir.
 
Dia 22/11/2016 – Terça-feira
- 14h: Assembleia Sinasefe. - Auditório.
1. PEC 241, MP 746 e Projeto Escola Sem Partido;
2. Greve.
3. Reposição de aulas e horas pelos grevistas.
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