


NOTA OFICIALNOTA OFICIAL

O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) vem a público informar que
a Direção-Geral do Campus Nova Andradina tomou conhecimento nessa quinta-feira, 3 de novembro de 2022,
de que um professor fez declarações de apologia à ditadura militar, incitação ao uso de armas, desrespeito ao
resultado das eleições e preconceito à população nordes na durante uma aula de um curso técnico integrado
ao ensino médio. As declarações foram gravadas por alunos, que levaram o áudio a diretores da unidade.

Ao tomar conhecimento do fato, o IFMS esclarece que:

1. A Direção-Geral do Campus Nova Andradina já iniciou os trâmites para que a ins tuição apure a conduta do
professor por meio da Comissão de Ética e do Núcleo de Apoio à Correição (Nurei).

2. A ins tuição de ensino, que tem como valores a é ca, a transparência e o compromisso social, preza pela
liberdade de opinião, mas não compactua com discursos antidemocráticos, preconceituosos e de ódio.

3. Por fim, o IFMS reforça sua missão, que é a de promover a educação de excelência por meio do ensino,
pesquisa e extensão nas diversas áreas do conhecimento técnico e tecnológico, formando profissional
humanista e inovador, com vistas a induzir o desenvolvimento econômico e social local, regional e nacional.

Elaine Borges Monteiro Cassiano
Reitora do IFMS

Claudio Zarate Sanavria
Diretor-Geral do Campus Nova Andradina
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