
NOTA PÚBLICA 
  

À Comunidade Acadêmica do IF Baiano 
  

No dia 12/03/2018, durante a primeira reunião extraordinária do Conselho          
Superior, informei aos conselheiros e conselheiras do CONSUP que havia tomado           
conhecimento não oficial da possibilidade de ser designado Reitor pro tempore           
do IF Baiano, e que tinha solicitado à SETEC-MEC a formalização dessa            
possibilidade. Falei também que fui informado que o candidato eleito ao cargo de             
Reitor já tinha conhecimento da situação e dos trâmites relacionados a análise do             
processo eleitoral na SETEC-MEC, o qual já continham no seu bojo 3 (três)             
denúncias contra o candidato eleito. 
  
No dia 14/03/2018, exatamente no dia que concluiu o meu mandato de Reitor do              
IF Baiano, quadriênio 2014-2018, recebi o comunicado oficial da Sra. Secretária           
da SETEC-MEC de que seria designado ao cargo de Reitor pro tempore do IF              
Baiano (Ofício nº 205/2018/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 13 de março de 2018).          
Até aquele momento, a única certeza que tinha era a conclusão do meu mandato.              
Imediatamente ao receber este ofício solicitei ao Chefe de Gabinete que desse            
ampla divulgação do mesmo para que a Comunidade Acadêmica do IF Baiano            
tomasse conhecimento das razões apresentadas pela SETEC-MEC quanto a         
designação em questão, tendo-se em vista que aguardávamos a nomeação do           
candidato eleito a Reitor do IF Baiano para o quadriênio 2018-2022. 
  
Registro que antes, durante e após o processo eleitoral para Reitor não            
apresentei qualquer pedido de impugnação ou denúncia, seja contra o edital ou            
tão pouco contra a candidatura dos(as) demais colegas candidatos(as) a          
Reitor(a).  
  
Assim, se há algum questionamento a ser feito sobre o motivo que gerou a minha               
designação ao cargo de Reitor pro tempore, resta evidente que tal           
questionamento deve ser feito à SETEC-MEC, frente as razões que esta Secretaria            
apresentou no ofício supramencionado. 
  
Diante deste contexto, nos causou estranheza a atitude do Prof. Aécio José Araújo             
Passos Duarte quanto ao que divulgou no e-mail institucional do dia 15/03/18            
após a publicação da Portaria MEC nº 220, de 14/03/18 em que o Excelentíssimo              
Ministro da Educação me designa ao cargo de Reitor pro tempore do IF Baiano,              
conforme publicação do Diário Oficial da União, Seção 2, de 15/03/18, ao afirmar             
que “Nesse momento excepcional, peço a Comunidade do IF Baiano que fique            
vigilante a possíveis atos e decisões que atentem contra o interesse público e a              
democracia no IF Baiano, que hoje é tão cara.” 
  
Também nos sobressalta o conteúdo do e-mail institucional encaminhado pelo          
servidor Antônio de O. Souza Júnior na data de hoje, especificadamente quando            
questiona “Por que o Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação designou para           
o Cargo de Reitor, Pro-Tempore, do Instituto Federal de Educação, Ciência e            
Tecnologia Baiano - IF Baiano, o docente Geovane Barbosa do Nascimento,           



ex-Reitor do quadriênio 2014-2018, que foi Denunciado e está sendo          
Investigado, e grande parte dos Membros do seu Reitorado, Procedimento nº.           
1.14.000.003055/2014-34, pelo Ministério Público Federal - MPF, por        
Improbidade Administrativa?”, citando um procedimento originário de denúncia        
apócrifa a qual foi oportuna e tempestivamente respondida ao órgão do MPF, não             
havendo abertura de nenhum processo por improbidade administrativa contra         
essa gestão.  
 
Tal afirmação condenatória perpetrada via e-mail institucional a todos         
servidores do IF Baiano (e também ao MEC, MPF e a Presidência da República)              
imputando-se fato definido como crime sem que haja fatos comprovando sua           
veracidade e muito menos abertura de processo apuratório, tem intuito tão           
somente de prejudicar deliberadamente a reputação do atual Reitor pro tempore           
e os servidores ligados à sua gestão, assim como o próprio Ministro da Educação,              
afrontando-se a moralidade administrativa. Todos(as) temos direitos, deveres e         
responsabilidades sobre o que fazemos ou deixamos de fazer. 
 
Quanto ao caráter pro tempore do cargo de Reitor, no caso concreto,            
esclarecemos que o termo “pro tempore” e o teor do Ofício nº            
205/2018/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 13 de março de 2018, enviado pela Sra.          
Secretária da SETEC, deixam claro que se trata de uma demanda excepcional, da             
qual espero que seja BEM BREVE, pelo bem do processo democrático. 
 
É oportuno esclarecer também que, a luz da legislação vigente, as           
responsabilidades, atribuições, prerrogativas e competências do cargo de Reitor         
ou Reitor pro tempore são exatamente as mesmas, o que não resta dúvidas.  
 
Assim, independente do tempo que possa ocorrer o exercício do cargo de Reitor             
pro tempore, atuaremos com a mesma dedicação e responsabilidade no trato da            
coisa pública, salientando que cumpriremos a missão institucional, os         
regimentos e normas internas, observando e cumprindo as leis vigentes.  
 
Continuamos à disposição para dialogar e trabalhar em prol do bem comum e do              
desenvolvimento institucional. 

 
  
  

Salvador, 19 de março de 2018. 
  
  

Geovane Barbosa do Nascimento 
Reitor pro tempore 

 


