
Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2018.

CARTA DE BELO HORIZONTE – MG

Considerando se tratar de uma estratégia fundamental de desenvolvimento do país, a
partir  de projetos regionalizados, apresentamos o  Fórum Nacional de Dirigentes dos
Campi Fora de Sede e Multicampi das Instituições Federais de Ensino – FORCAMPI.
Este Fórum representa mais um ente que soma pela melhoria da educação, por meio de
centenas de campi das universidades e institutos federais distribuídos em municípios do
interior nas cinco regiões do país. Os Campi localizados no interior contribuem para a
descentralização  e  capilarização  da  educação  pública,  por  meio  da  presença  das
instituições públicas federais. 

Diante dos avanços na formalização desse Fórum,  da necessidade de difundir  as
questões que envolvam os Campi Fora de Sede ou Multicampi pelo país e aproximar as
instâncias   que  tratam  da  educação  brasileira  dessa  realidade,   divulgamos,  por
intermédio dessa carta, os objetivos e princípios de sua atuação: 
I - Estudo e proposição de soluções para os problemas relacionados à administração dos 
Campi Fora de Sede ou Multicampi das Instituições Federais de Ensino (IFEs); 

II – Promoção de trocas de experiências para o desenvolvimento dos Campi Fora de 
Sede ou Multicampi para a garantia da eficiência administrativa e atuação com 
segurança jurídica;

III – Promoção de encontros nacionais, regionais e locais, para identificação de modelos
administrativos e acadêmicos exitosos, além de formação técnica de equipes e gestores;

IV-  Promoção de intercâmbio de informações, documentos e experiências entre os 
dirigentes dos Campi Fora de Sede ou Multicampi para o desenvolvimento da educação 
pública;

V – Estimulo à cooperação institucional entre as IFEs para o atendimento dos princípios
constitucionais da administração pública e da educação brasileira;

VI – Diálogo em rede com as demais associações, fóruns, comitês e conselhos que 
atuam na política educacional brasileira;

VII – Busca permanente pela representação do FORCAMPI na Comissão de Educação 
da Câmara dos Deputados, MEC, Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional 
de Saúde e outras instituições que lidam com questões relacionadas com a educação 
federal. 

Aproveitamos para reforçar as sugestões iniciais apresentadas ao MEC, produto de
articulação  inédita  dos  Campi Fora  de  Sede  ou  Multicampi de  Universidades   e
Institutos  Federais,  apresentadas  formalmente  ao  Ministro  da  Educação,  em  30  de
novembro de 2017 (Carta de Brasília, documento anexo). 



Essas  solicitações  resultaram de  audiências  públicas  realizadas  na  Comissão  de
Educação da Câmara dos Deputados realizadas nos anos de 2015, 2016 e 2017, em que
tivemos  a  presença  de  deputados  federais  de  diferentes  partidos,  da  Secretaria  de
Educação Superior do MEC (2015, 2016 e 2017),  ANDIFES (2015 e 2016), alguns
reitores (2015, 2016 e 2017) e diretores de Campi Fora de Sede ou Multicampi de todas
as regiões do país. 

Assim,  apresentamos  o  FORCAMPI  ao  Governo  Federal,  Poder  Legislativo  e
demais  Instituições  relacionadas  para  permanente  interlocução  em  direção  ao
fortalecimento contínuo da educação brasileira, convictos de que este Fórum preenche
uma lacuna de representatividade nos espaços de discussão sobre a educação no Brasil. 
   Nossas cordiais saudações, 

FORCAMPI
Fórum Nacional dos Dirigentes dos Campi Fora de Sede e Multicampi das

Instituições Federais de Ensino


