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Os trabalhadores da educação e os estudantes não podem ser penalizados com a própria vida pela

ausência de soluções nacionais para o enfrentamento da pandemia de covid-19. O Brasil vive uma tragédia sem

precedentes. Somente no Brasil, mais de 400 mil vidas já foram devastadas pelo coronavírus.

No IFMT, as a vidades do tripé: ensino, pesquisa e extensão nunca ficaram paradas. Mesmo nos

momentos mais di ceis da pandemia, nosso quadro de professores, técnicos e estudantes foram para a vanguarda do

enfrentamento à pandemia e desenvolveram mais de 50 projetos de extensão para produção de máscaras, álcool 70% e

face-shields. Além disso, disponibilizamos nossos laboratórios para apoiar o Sistema Único de Saúde - SUS e colaborar

com a realização dos testes de covid-19.

As a vidades de ensino con nuam funcionando na modalidade de Regime de Exercícios Domiciliares -

RED, e trabalhamos ao mesmo tempo em que choramos a dor diária de perder professores, técnico administra vos e

estudantes para o vírus. 

O número de mortes con nua aumentando dia após dia e não há sinais de regressão. Ainda faltam

medicamentos e há risco de novos colapsos no sistema de saúde, especialmente nas UTIs.

Estamos padecendo pela ausência de uma coordenação nacional quanto às regras de isolamento social;

protocolos cien ficos e sanitários; e, principalmente, sem a garan a de acordos internacionais para vacinação em

quan dade suficiente para todos os brasileiros.  Todos esses fatores comprometem as possibilidades de as polí cas

federativas homogêneas, como a educação, planejarem o retorno às atividades presenciais.

Existe uma expecta va no Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde de imunizar 77 milhões de

brasileiros até o final de 2021. Dessa es ma va, 3.427.018 (três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e dezoito) são

trabalhadores da educação.  Ocorre que este grupo está posicionado entre os úl mos da lista de prioridades. Ou seja,

dependemos de um esforço coordenado nacional para a imunização de todos os professores e técnicos da nossa

instituição.

O Ins tuto Federal de Mato Grosso - IFMT além de já assegurar o direito de acesso à educação, reafirma

seu compromisso com o direito à vida e à saúde dos nossos trabalhadores e estudantes. O IFMT tem o compromisso de

contribuir com alterna vas legais para retorno seguro das a vidades educacionais, e já estamos dialogando com a

bancada mato-grossense no Congresso Federal.

A Reitoria do IFMT ins tuiu uma comissão no âmbito do #EsperançarIFMT – Plano de Metas para 100 dias

- para o planejamento de FUTURO retorno híbrido ou presencial das a vidades. Esta Comissão vai cuidar da infraestrutura

e da adaptação de ambientes administrativos e salas de aula para o retorno seguro, tão somente após a vacinação.

O Conselho Superior - Consup mantém suspensas as a vidades presenciais até o dia 30 de junho de 2021

(Resolução Consup/IFMT nº 02/2021) e está vigilante sobre as polí cas ins tucionais no contexto da pandemia. O Consup

tem como princípio a defesa da vida e do retorno seguro na tomada de decisões. O Colégio de Dirigentes - Codir está

cumprindo suas obrigações legais e seu compromisso com os filhos e filhas dos trabalhadores nos 19 campi e campi



avançados do IFMT. 

Estamos abertos ao diálogo e convictos de que a reabertura das ins tuições de ensino deve ocorrer num

cenário de maior segurança para todos. A segurança é a vacina.

Diante do cenário de instabilidade, o IFMT encontra-se convicto de que a reabertura das ins tuições de

ensino somente deve ocorrer num cenário de maior segurança para todos e compreende que esta segurança será

encontrada quando a aplicação das vacinas vier de forma efetiva.

Por isso, preocupados, trazemos este diálogo e nos colocamos à disposição para contribuir na busca de

soluções.
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