
CARTA ABERTA

Ao
Conselho Superior
Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT

Prezados Conselheiros,

Nós, jornalistas do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), externamos surpresa pela
publicação da Resolução Nº 046, do dia 11 de agosto de 2020, que aprova ad referendum a Política
de  Comunicação  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Mato  Grosso.
Informamos que tal documento não foi compartilhado com os profissionais da Comunicação lotados
nos Campi. 

Declaramos também que a última reunião promovida pela Reitoria deste respeitável
Instituto  Federal  com o propósito  de  iniciar  as  discussões  acerca  da  construção da  Política  de
Comunicação do IFMT aconteceu no ano de 2016, sediada no auditório do Campus Cuiabá – Bela
Vista. Desde então, nenhuma outra conversa ou alinhamento sobre o assunto foram realizados pela
Reitoria.

Apresentados os fatos acima, encaminhamos este manifesto no sentido de demonstrar
nossa  preocupação  com  o  documento  publicizado  na  Resolução.  Em  análise  preliminar  das
propostas  presentes  no  documento,  encontramos  diversas  discrepâncias  em  observação  às
competências e procedimentos relativos às ações da Comunicação Institucional  e Assessoria de
Comunicação. Discrepâncias essas que colocam em dúvida os princípios de autonomia, não apenas
das  ações  de  Comunicação  Social  no  âmbito  da  Reitoria,  mas  também  às  atividades
Comunicacionais dos Campi.

Frente ao exposto, elencamos abaixo alguns pontos de extrema preocupação para nós,
servidores da área de Comunicação Social:

a) Apresentação

“[…] é o resultado de um processo de construção coletiva, coordenado pela equipe de
comunicação da Reitoria do IFMT”

Observação: Reforçamos  aqui  que  nenhum  jornalista  dos  Campi  foi  consultado  a
respeito da construção coletiva. Tampouco nos parece observada a autonomia e especificidades dos
Campi na execução dos processos comunicacionais;

b) Ausência de Valores Institucionais

Observação: Não  constam no  documento  os  valores  que  serão  considerados  como
norteadores  para  a  execução  de  ações  e  produção  de  conteúdo.  Não  há  a  observância  pela
priorização  das  ações  de  comunicação  pautadas  na  Divulgação  e  Difusão  científica  dentro  da
filosofia  de  valorização  do  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão.  Nos  cabe  questionar  aqui  como  a
Comunicação Institucional se relaciona com estes processos para além de uma atuação meramente
sistêmica, mas com foco na elaboração de políticas que colaborem para o desenvolvimento de um
“fazer comunicacional” no âmbito do Ensino, Pesquisa e Extensão.

c) Item 4.1.2



“A  Assessoria  de  Comunicação  Social  da  Reitoria  do  IFMT  será  subordinada  à
Diretoria de Planejamento Executivo.”

Observação: As noções de estrutura organizacional e os posicionamentos da Assessoria
de  Comunicação  dentro  do  organograma  de  uma  organização  apontam  para  a  necessidade  de
ligação deste setor diretamente à figura do diretor-geral, reitoria ou cargo de chefia máxima, uma
vez que a elaboração de Políticas de Comunicação devem emanar em caráter técnico, obedecendo
sua prerrogativa de órgão de assessoramento e consultoria, com vistas à construção de políticas
institucionais em detrimento a posturas de gestão.

Neste  aspecto,  a  Assessoria  de  Comunicação  deve  estar  em  status  de  Direção  de
Comunicação, subordinada à posição do Reitor (no âmbito da Reitoria) e Diretor-geral (no âmbito
dos  Campi)  e  sendo  pautada  por  um  Conselho  Sistêmico  formado  por  técnicos  da  área  de
Comunicação  Social.  Qualquer  estruturação  diferente  desta  aponta  para  uma  estruturação
organizacional vinculada às ações de gestão, se distanciando de proposituras Institucionais.

d) Item 4.1.4

“As demandas de serviços e apoio solicitadas à Ascom da Reitoria e aos setores de
Comunicação  dos  campi  serão  atendidas  de  acordo  com  os  prazos  estabelecidos,  a  serem
informados pelas equipes de comunicação, e por ordem de solicitação. E, posteriormente, por meio
do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP).”

Observação: A proposta ignora o conceito jornalístico de priorização de demandas de
divulgação por sua relevância e urgência. Ora, se é necessário o atendimento de uma demanda de
acordo com a ordem de solicitação, fica inviabilizada a priorização e planejamento de ações de
Comunicação de forma estratégica como propõe o próprio documento.

e) Item 4.1.7

“A Ascom será chefiada, preferencialmente, por um(a) servidor(a) efetivo do quadro de
pessoal  do  IFMT,  com formação  superior  em Comunicação  Social,  Jornalismo,  Publicidade e
Propaganda,  Radiodifusão,  Relações  Públicas,  Design,  Cinema ou áreas  afins  à Comunicação
Social.”

Observação: Não fica claro em quais termos se dará a criação do cargo de coordenação
no âmbito da Assessoria de Comunicação. Será uma Função Gratificada? Uma posição de Direção?
Neste aspecto, outros itens do documento apontam para a criação deste cargo como uma espécie de
figura  decorativa  na  estrutura  organizacional  do  IFMT conforme  apontamos  no  Item  c)  deste
documento e outras observações as quais veremos mais à frente.  Deve-se considerar também a
carga horária do profissional e as demandas às quais o mesmo ficará responsável.

f) Item 4.1.9

“A  Ascom  da  Reitoria  encaminhará,  anualmente,  o  Plano  de  Ações  Anual  de
Comunicação à Diretoria de Planejamento Executivo”.

Observação:  O  planejamento  estratégico  de  Comunicação  deve  levar  em  conta  os
planejamentos de diversos outros setores em movimento de sinergia. Não há uma forma correta de
se planejar ações de Comunicação Institucional sem a observância das ações de todos os outros
setores bem como seus calendários de execução.



g) Item 4.5.1

“São responsáveis pela revisão textual, mediante os critérios da norma culta da Língua
Portuguesa, atendendo à correção gramatical e observando os aspectos da coerência e da coesão
textuais, além da harmonização da linguagem […]

d) realizar a revisão textual  de materiais  didáticos  e  de publicações  de pesquisa e
extensão, como guias, manuais e revistas.”

Observação: Nos preocupa as incumbências dos profissionais de Revisão de Texto no
que diz respeito ao volume da demanda que ficará a cargo deste profissional. Pensar em Política de
Comunicação  também é  pensar  a  valorização  do  profissional  no  sentido  de  dar  condições  de
trabalho condizentes com as capacidades humanas dos mesmos.

h) Item 4.7.3

“a) jornalista ou relações-públicas;”

Observação:  No  tocante  às  sugestões  de  profissionais  que  devem  compor  as
Assessorias  de  Comunicação  dos  Campi,  o  item  acima  sugere  uma  equivalência  dos  perfis
profissionais que não é verdadeira. Profissionais do jornalismo e das relações-públicas possuem
especificidades de atuação que não são correlatas. Neste caso a necessidade de profissionais na área
deve ser necessariamente pelos dois profissionais, não pela escolha entre um perfil ou outro.

i) Item 5.1

“e)  estar  ciente  de  que,  em  todos  os  momentos,  é  ele  o  maior  comunicador  da
instituição;”

Observação:  Entendemos  por  comunicador,  dentro  do  contexto  da  Política  de
Comunicação,  o  profissional  que  executa  as  políticas  de  comunicação  dentro  da  sua  área  de
conhecimento. A figura do Reitor é, neste caso, tratada como porta-voz da instituição.

j) Item 5.3.2

“Do(a) diretor(a) sistêmico(a) de Gestão de Pessoas, em especial”

Observação:  A execução da Política de Comunicação demanda necessariamente de
uma  Cultura  Organizacional  bem  definida  de  valorização  do  servidor  público  em  suas
particularidades  e  especificidades.  O  conceito  de  Clima  Organizacional  deve  estar  sempre  em
alinhamento com a elaboração de Políticas de Comunicação. Neste aspecto, a figura do Diretor
Sistêmico de Gestão de Pessoas é essencial para o desenvolvimento de políticas para a construção
de uma Cultura Organizacional que facilite as ações de Comunicação. Isso deve, também, estar
previsto no Plano de Comunicação.

k) Item 5.4

“e)  estar  ciente  de  que,  em  todos  os  momentos,  é  ele  o  maior  comunicador  da
instituição

no campus;”



Observação:  Nos mesmos termos do Item i), sugerimos o termo porta-voz para este
item.

l) Item 5.5

“Do(a) diretor(a) de planejamento executivo”

Observação:  Vemos  este  item  como  um  dos  mais  preocupantes  no  documento.
Somadas às observações já expostas nos Itens c) e e) deste documento, as atribuições da figura do
Coordenador  de  Comunicação  se  enfraquecem  drasticamente  no  Item  5.5  da  Política  de
Comunicação aprovada pelo Consup. Ora, se é necessária a ocupação do cargo de coordenação das
ações de comunicação para um profissional especializado da área, não é razoável que a figura do
Diretor  de  Planejamento  Executivo  exerça  as  incumbências  de  diretrizes  quanto  a  ações  de
comunicação interna e externa, planejamento estratégico de comunicação ou mesmo estratégias de
relacionamento com a imprensa. Todas as atribuições no Item mencionado cabem a um profissional
de  comunicação  capacitado,  orientado  por  um  conselho  técnico  de  comunicadores.  A medida
proposta no Item 5.5 enfraquece a figura do Coordenador de Comunicação colocando-o em um
caráter meramente figurativo e dando voz à priorização de interesses de gestão em detrimento a
políticas institucionais de Comunicação. 

m) Item 5.6

“a) fazer cumprir a Política de Comunicação do IFMT no campus, atuando de forma
sistêmica com a Ascom da Reitoria;

[...]
e) consultar a Ascom da Reitoria, em casos omissos ou de dúvidas quanto à aplicação

das diretrizes da Política de Comunicação do IFMT;”

Observação:  Nos  preocupa  aqui  entendermos  em  quais  termos  se  dará  a  atuação
sistêmica das ações de comunicação tanto no âmbito da Reitoria quanto dos Campi. Em qual nível a
autonomia dos Campi nas ações de Comunicação Integrada será levada em consideração nestes
termos?  Temos  o  entendimento  de  que  a  Ascom  da  Reitoria  deve  atuar  em  caráter  de
assessoramento às demandas oriundas dos Campi, que tem por si a autonomia de formulação de
políticas próprias de comunicação em observação às suas especificidades regionais, se pautando no
documento macro que é a Política de Comunicação do IFMT. Vistas as propostas apresentadas na
Política de Comunicação apresentada na Resolução, o respeito à autonomia dos Campi não fica
claro em momento algum do documento.

n) Item 7.7.1

“As senhas das páginas oficiais das mídias sociais deverão ser compartilhadas pelos
setores de comunicação dos campi com a Ascom da Reitoria, para que essa assessoria também
possa gerenciar postagens de campanhas institucionais”.

Observação:  Este item é o que nos causa maior consternação. Será racional que as
Assessorias dos Campi entreguem as senhas de páginas de mídias sociais para gerenciamento por
parte da Assessoria de Comunicação da Reitoria? Pensamos que esta medida, aliada às outras já
expostas, demonstra total falta de interesse por parte da Reitoria na construção coletiva e no respeito
à  autonomia  dos  Campi  ou  mesmo  ao  trabalho  do  profissional  de  Comunicação  Social.  Do
contrário, estabelece uma dinâmica arbitrária, que prioriza ações impostas ‘de cima para baixo’ dos
processos comunicacionais no âmbito dos Campi. 



o) Itens 10.3 e 10.4

“Fica instituído o Fórum de Comunicadores do IFMT, com objetivo de estimular o
relacionamento  estreito  entre  esses  profissionais,  da  Reitoria  e  dos  campi,  e  sugerir  ações
sistêmicas e procedimentos que possam ser compartilhados, no sentido de conciliar as atividades
perante os diversos públicos de interesse da instituição, além de viabilizar, implantar e avaliar a
Política de Comunicação.

O Fórum de Comunicadores acontecerá anualmente, sob coordenação da Ascom da
Reitoria, em parceria com os setores de Comunicação dos campi.”

Observação: Consideramos salutar a instituição do Fórum de Comunicadores do IFMT,
no entanto reforçamos a necessidade urgente da criação de um Conselho Técnico e Sistêmico de
Comunicação,  com  caráter  consultivo,  deliberativo,  formulador  e  validador  de  Políticas  de
Comunicação Institucional no âmbito do Instituto Federal de Mato Grosso. E que este grupo se
reúna  periodicamente,  não  apenas  anualmente,  para  pautar  e  tratar  de  questões  na  área  de
Comunicação que diariamente atravessam as ações do IFMT.

O Instituto Federal de Mato Grosso possui em seu quadro de técnicos administrativos
22  servidores  ligados  à  área  de  Comunicação.  Nos  aparenta,  pelos  créditos  no  Plano  de
Comunicação aprovado pela Resolução do Consup, que apenas oito participaram da construção do
documento,  uma  vez  que  nenhum  servidor  dos  Campi  foram  consultados  para  colaborar  na
elaboração do mesmo.

Considerando o exposto acima, sugerimos e pedimos encarecidamente às Conselheiras e
Conselheiros deste Consup que  não aprovem a resolução  uma vez que a mesma fere diversos
princípios à prática de Comunicação Social no âmbito das Assessorias de Comunicação, bem como
a autonomia dos Campi para o desenvolvimento de ações na área. 

Solicitamos a este Conselho, portanto, que revogue o texto da Resolução Nº 046 para
que a proposta do Plano de Comunicação seja construída com a participação de todas e todos
profissionais  de  Comunicação  da  instituição,  por  meio  de  convocação  em  Encontro  de
Comunicadores do IFMT. Assim, a elaboração do documento envolve todo o quadro de servidores
da  área,  em respeito  às  diversidades  e  especificidades  de  cada  região,  fazendo  da  politica  de
comunicação uma ferramenta aplicável às realidades da Instituição com estímulo ao “Trabalho em
Rede" que tanto defendemos nas nossas práticas cotidianas.

Atenciosamente,

Carla Aparecida Londero Azambuja
Campus Campo Novo do Parecis

Cristiane Guse Fronza
Campus Várzea Grande

Dieison D'Ávila Guisolfi
Campus Sorriso

Luiz Pereira da Costa Junior
Campus Juína

Maria Edna Pedro da Silva



Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo

Rafaela Almeida de Souza
Campus Rondonópolis

Sergio Thompson Bernardes Monteiro
Campus São Vicente

Telma da Silva Aguiar
Campus Confresa

Thiago André de Almeida
Campus Cuiabá – Bela Vista

Vinicius Xavier Perpetuo
Campus Barra do Garças

Weverton da Silva Correa
Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste


