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Assunto: Repúdio à exoneração do diretor pró-tempore João Vicente Neto 

1. Vimos reclamar/repudiar sobre a exoneração do diretor pró-tempore João Vicente Neto, do Campus
Avançado Lucas do Rio Verde (Portaria nº 395 de 18/02/2020), da qual fomos pegos de surpresa e sem
nenhum esclarecimento sobre como e por quem será conduzida a gestão escolar deste Campus.
2. Questionamos a quem compete o(s) motivo(s) da exoneração, os esclarecimentos sobre a condução
da gestão escolar do Campus Avançado Lucas do Rio Verde a partir da publicação da Portaria nº 395 de
18/02/2020, e sugerimos a recondução do professor João Vicente Neto à função de diretor pró-tempore
até que hajam novas eleições, com candidatos desta comunidade escolar, acreditando no discurso
d o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (Conif), em nota de repúdio sobre a Medida Provisória nº 914/2019, veiculado no site
institucional pela Reitoria em 26/12/2019, que diz que este Conselho é a favor da nomeação dos
gestores eleitos em processos democráticos, “por respeitar as escolhas das comunidades acadêmicas,
cujos pleitos são realizados com transparência e de acordo com os ritos legais”. (Grifo nosso).
3. Mesmo cientes que o ato de exonerar de funções comissionadas/de confiança é prerrogativa legal dos
gestores (Reitores), queremos salientar nossa desaprovação e preocupação com a destituição do
referido professor de forma repentina e sem transparência, haja vista que tal medida prejudicará todos os
servidores, inclusive os estudantes, à vista da reorganização/replanejamento das atividades de ensino,
pesquisa e extensão e esta atitude vai em desencontro com os valores democráticos tão defendidos pelo
Conif e pelo IFMT.
4. Solicitamos que a resposta a este ofício seja encaminhado ao e-mail: informativo@lrv.ifmt.edu.br, de
acesso a todos os servidores deste Campus Avançado.

Respeitosamente,

Servidores do Campus Avançado Lucas do Rio Verde
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