
 
 
 

Carta de Apoio à Gestão do Reitor Pró Tempore do IFRN 
 

Nós, os pais, viemos prestar o nosso apoio a gestão do Reitor Pró Tempore, Josué 
Moreira, que passamos a acompanhar, principalmente neste momento de Pandemia. Como 
agentes do direito dos alunos, atuamos por meio do diálogo com a gestão de forma participativa, 
de acordo com as demandas do IFRN, respeitando os direcionamentos conforme os Documentos 
da Instituição, os quais serão apresentados no decorrer desta carta.  

 
Um dos nossos propósitos corresponde a Retomada do Calendário Acadêmico de Ensino 

na modalidade não presencial no dia 21 de SETEMBRO DO ANO DE 2020.  
 
Parabenizamos as seguintes ações pautadas nesta Gestão do Reitor Pró Tempore, Josué 

Moreira PARA VIABILIZAR ESTA RETOMADA PARA O DIA 21 DE SETEMBRO DO ANO DE 2020:  
a) Criação da Portaria no 1.208/2020 que altera a Portaria no 501 e permite o RETORNO DAS 
ATIVIDADES REMOTAS;  
b) Criação da Portaria no 1.214/2020 que altera a Portaria no 547 e permite a RETOMADA DO 
CALENDÁRIO ACADÊMICO DO ANO DE 2020;  
c) Criação da Resolução nº 39/2020 que AUTORIZA EM CARÁTER EXCEPCIONAL O USO DO 
ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E A RETOMADA DO CALENDÁRIO DA INSTITUIÇÃO por ad 
referendum;  
d) Portarias nº 1187, de 7 de agosto de 2020: Cria a comissão responsável pela elaboração do 
calendário acadêmico de referência para o retorno das aulas de forma remota. E a portaria nº 
1207, de 11 agosto de 2020: Cria a comissão responsável pela elaboração das Diretrizes 
Pedagógicas para retorno às aulas, na forma remota;  
e) Ofício No 25/2020 do DIGAE/RE/IFRN com destaque aos trechos:  
 

“A Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis, vem solicitar autorização para o 
remanejamento orçamentário dos recursos da Ação 2994, em razão dos ajustes necessários para 
apoio a projetos e ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 e suas 
consequências, como também pela necessidade de readequação das atividades de modo a 
compatibilizá-las à execução. ”  

“Cabe destacar que a Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis, no processo 
23421.002187.2020-82, a pedido da Pró-Reitoria de Administração (PROAD) e das Diretorias de 
Administração dos campi, já autorizou o remanejamento dos valores planejados de R$ 
12.000.000,00 (doze milhões de reais) da Origem de Recurso rubrica 2994.171169.3 
(alimentação estudantil) para 2994.171170.3 (auxílio financeiro), referentes à Ação 2994 da 
DIGAE. ”  



“A destinação desses recursos será para aplicação no programa de pagamentos de 
Inclusão Digital (acesso à internet ou compra de equipamentos), aos campi, como também um 
reforço em seu orçamento para aquisição de materiais e apoio às necessidades contra o covid-
19, destinados para atendimento aos alunos em situação de vulnerabilidade social, em conjunto 
com a equipe de assistentes sociais”.  

Nossas Boas Vindas, a Gestão do Reitor Pró Tempore que está em consonância com o 
interesse público, o respeito a educação como direito social do aluno e, enquanto assim 
permanecer, terá todo o nosso apoio. O reconhecemos por chancelar a legitimidade e legalidade 
dos pais como agentes de direito em propor, sugerir, solicitar, fiscalizar e acompanhar as 
deliberações da Instituição.  

Esperamos que a representatividade dos pais esteja presente não somente nos 
Conselhos Escolares e Conselhos de pais mas também em espaços de decisão como no CONSUP 
e CODIR. Desse modo, o tripé que forma a educação, Pais, Alunos e Servidores, estará completo.  
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