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Ofício 003/2021         Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

Ao Magnífico Reitor prof. Rafael Almada, 

  

 

Viemos por meio deste questionar e solicitar que a Reitoria reveja o recente edital de seleção para 

cursos integrados 2021. Conforme consta, exige-se prova ON LINE e para realiza-la o candidato 

deve dispor, além de internet banda larga, com qualidade e estabilidade de conexão, um computador 

compatível com características específicas, como Windows 10 ou superior, 4GN ou superior de 

memória RAM, 20GB ou superior de espaço livre no HD, Processador Intel Core i3, AMD Ryzen ou 

superior, navegador com versão mais recente de Firefox ou Google Chrome, além de possuir 

microfone e webcam para filmagem e gravação da prova.  

 

Consideramos que se trata de uma seleção altamente excludente e de caráter elitista, contrariando a 

missão dos IFRJ e dos Institutos Federais. A educação enquanto política pública é um direito 

universal, encontrando no presente edital total incompatibilidade de acesso para a população mais 

vulnerável de nosso estado. Como sabem, a maioria de nossos estudantes não dispõem sequer de 

equipamentos e conexão digital para acompanhar as APNP. De tal modo, o edital incorre no 

equívoco de apenas permitir acesso ao ensino aos jovens de famílias socialmente privilegiadas, em 

meio a um cenário nacional perverso de crise econômica e elevação da desigualdade social, contexto 

no qual a possibilidade de contratação de serviços de internet e equipamentos exigidos não é para 

todos.  

 

O presente edital aprofunda a problemática da exclusão digital-educacional em nosso Instituto, 

impossibilitando que alunos sem internet e equipamento eletrônico possam estudar no IFRJ. Não 

podemos fortalecer a política de exclusão educacional e de elitismo ao acesso no IFRJ. 

 

Aguardamos retorno antes de tomarmos as medidas judiciais cabíveis a fim de assegurar o acesso 

universal e gratuito condizente com a oferta de política pública educacional prevista em nossa 

constituição federal e na Lei de criação dos Institutos Federais. 

 

Certos da compreensão, solicitamos a revogação e reformulação do edital, aguardamos confirmação 

do recebimento deste. 

 

Coordenação do SINTIFRJ 

 

 

 

 

 

 


