
Nós, Mulheres do SINASEFE, conscientes do papel da educação na formação de pessoas livres e 
autônomas, cidadãs e cidadãos politicamente responsáveis e eticamente comprometidas, observando 
nosso entorno nos percebemos apreensivas com o recrudescimento das desigualdades de toda ordem, 
com o aumento das discriminações, das assustadoras proporções alcançadas pelo feminicídio e alarmadas 
com a manifestação dos preconceitos que emergem nesse ambiente político e social caótico e adoecido, 
nos dirigimos ao sr. Reitor do IFMT para, baseadas nas razões abaixo, solicitar providências. 
Senhor Reitor, é dever de conhecimento de todos os agentes públicos - em um Estado Democrático de 
Direito – que estes devem orientar suas ações obedecendo aos princípios constitucionais que regem os 
atos administrativos. Tendo em vista nossos objetivos, evocamos, primeiramente, o Princípio da 
Impessoalidade, por ser este o limitador dos poderes do administrador e, também, o garantidor dos 
direitos individuais dos administrados.  
Recordamos, ainda, que o Estado Democrático de Direito tem sua base em três pontos fundamentais: 
supremacia da vontade popular, preservação da liberdade e igualdade de direitos. A igualdade de direitos, 
conquista recente da humanidade, inclui todas e todos os seres pertencentes ao gênero humano, dando-
lhes garantias elencadas no art. 5º da Constituição Federal. 
Juntos, esses princípios demonstram o grau de civilidade e urbanidade de uma instituição, da sociedade, do 
Estado, visto que impõem limites aos gestores, rompendo com o poder monárquico absoluto. Não é ocioso 
afirmar que poderes ilimitados só existem nos Estados Totalitários.  
É no encontro do princípio da Impessoalidade com o da Igualdade que fundamentamos nossa reivindicação 
à essa gestão, para que os procedimentos administrativos se submetam aos objetivos das instituições 
públicas: tratamento igualitário e impessoal. A Administração Pública incorre em improbidade 
administrativa se seus atos não visarem atender aos interesses da coletividade, favorecendo ou 
prejudicando alguns. Ou seja, a Administração Pública deve agir de maneira a não proporcionar benefícios 
a alguns e, também, não causar prejuízos a outros. 
Sendo assim, solicitamos que sejam tomadas medidas para que haja, futuramente, paridade de gênero nos 
conselhos institucionais, nas pró-reitorias e diretorias, ou seja, nos espaços de tomadas de decisões. Para 
tanto, sugerimos que sejam promovidas conferências, fóruns, plenárias nos campi para discussão da 
temática feminista destacando a relevância da mulher no trabalho/IFMT e, ainda, executar campanhas 
periódicas sistematizadas de combate às violências sofridas pela mulher no trabalho (sexual, moral e 
psicológica) e o machismo institucional. 
 Vale ressaltar que atender aos princípios da 
Administração Pública implica alavancar os princípios 
da gestão democrática da educação e, 
insistentemente, ampliar a visibilidade dos Direitos 
Humanos, instigando o respeito à igualdade, à 
diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 
Ainda, tendo esses princípios como orientadores, 
exigimos o fim das discriminações e o apreço ao 
PNEDH, com destaque à:  
• enfatizar o papel dos Direitos Humanos na 
construção de uma sociedade justa, equitativa e 
democrática; 
• orientar políticas educacionais direcionadas para a 
constituição de uma cultura de Direitos Humanos; 
Certas de que a Reitoria do IFMT mantem-se fiel a 
seus compromissos de campanha e ao dever de 
cumprimento dos Princípios do Estado Democrático 
de Direito, com decidida recusa ao alinhamento a 
formas despóticas de gestão, aguardamos as 
providências solicitadas acima.  
 
 


