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Nota de Repúdio 

 

Prezados(as)  estudantes e comunidade do IFRS Campus Rolante 

 

Considerando o cenário extraordinário que se impôs a partir da pandemia da COVID-19, 

com a suspensão temporária de nossas atividades presenciais, servidores(as) do Campus 

Rolante, Direção e Coordenação de Ensino propuseram, entre outras ações, a GinCasa. Esta 

é uma gincana a distância, que envolve as turmas do ensino médio integrado (manhã e 

tarde) para oportunizar e incentivar a integração entre estudantes e Campus, promover a 

construção de saberes e exaltar a importância do vínculo entre o IFRS Campus Rolante e 

toda a sua comunidade, especialmente em períodos como esse. 

 

A iniciativa da gincana foi acolhida com grande entusiasmo por nossos(as) estudantes, que 

rapidamente se articularam para montar suas equipes e planejar a logística para que 

pudessem ter o melhor desempenho dentro da competição. É natural em qualquer 

competição, com muitas pessoas envolvidas, que haja pensamento e opiniões diferentes, o 

que por si só é saudável quando estamos cientes e respeitamos o limite que há entre expor 

a nossa opinião e impor os nossos pontos de vista.  

 

Neste sentido, o IFRS Campus Rolante vem a público manifestar a sua indignação e repúdio 

ao ciberbullying e à ciberviolência. Recentemente recebemos provas de ataques realizados 

nas redes sociais decorrentes de discordância de opinião manifestada por alguns 

participantes. Os servidores do Campus Rolante, sua Direção e Coordenação de Ensino, e a 

Coordenação da GinCasa condenam veementemente esse tipo de comportamento que fere 

gravemente os princípios defendidos pela nossa instituição, que são a pluralidade de 

pensamento, o respeito à diversidade, e, acima de tudo, a defesa da democracia, essenciais 

para a garantia de uma educação pública, gratuita e de qualidade. 

 

Alertamos que já estamos encaminhando as devidas medidas em relação aos/às estudantes 

envolvido(a)s nesse lamentável episódio e reiteramos que atos como esses são 

antidemocráticos e ferem os princípios do IFRS. Informamos, também, que todo e qualquer 

integrante da GinCasa que, a partir da publicação desta moção, venha a se envolver em 

casos desse tipo, implicará a desclassificação imediata de sua equipe. A proposta da gincana 

é oportunizar uma competição saudável, buscando prioritariamente a integração dos 

estudantes nesse momento difícil pelo qual passamos. Assim, não podemos, não devemos e 

não iremos permitir tal tipo de comportamento por parte de nenhum membro dessa 

instituição. 
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