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Expediente

Assessoria Jurídica do 
SINASEFE-IFBA entra com ação 
contra o ponto eletrônico no IFBA

O SINASEFE-IFBA, por meio da sua assessoria jurídica, entrou com uma ação 
contra a implantação do ponto eletrônico de frequência para as servidoras e 
servidores do IFBA.

De acordo com o advogado do Sindicato, André Sturaro, a medida do Instituto 
é inconstitucional e fere os incisos 4 e 6 do Artigo 84, da Constituição. Segundo ele, 
tanto docentes quanto técnicas e técnicos administrativos não são obrigados a ser 
submetidos ao ponto eletrônico.

Ele explica que não há possibilidade de se impor o controle de frequência para os 
docentes da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, porque esses docentes 
também são servidoras e servidores do magistério superior e o IFBA é uma instituição 
de Ensino Superior.

“O ambiente acadêmico e pedagógico não permite isso. Porque tem um dos seus 
princípios básicos a tolerância e isso significa flexibilidade”, afirma.

Já para as técnicas e técnicos administrativos, André Sturaro diz que não há Lei 
ordinária, complementar ou na Constituição que diga que o servidor é obrigado a 
registrar a frequência ou que a administração pode exigir o controle de frequência 
mediante a marcação de ponto. Segundo ele, quem regula essa questão é o Artigo 19 
do RJU que não cita as palavras “controle”, “frequência”, “ponto” e nem “assiduidade”.

“Não há Lei determinando, autorizando ou impondo o controle de frequência 
mediante registro de ponto, a medida do IFBA é inconstitucional”, declarou Sturaro.

Ele afirma ainda que o SINASEFE-IFBA vai fazer uma discussão que nunca foi 
feita e que há razões para que a implantação controle de frequência por meio do 
ponto eletrônico seja vetado na instituição.

 Até o resultado da ação, a orientação do SINASEFE-IFBA é que as servidoras e 
servidores não façam uso do aparelho de ponto eletrônico caso ele seja instalado no 
seu campus, mas que registre sua presença de outra forma e a encaminhe também 
para o Sindicato. A estratégia jurídica foi ingressar com duas ações, sendo uma para 
os TAEs e outra para os docentes, tendo essa divisão o objetivo de melhor realçar 
para o juiz a situação de cada grupo da categoria profissional. Nestas ações, além da 
invalidação dos controles de frequência indevidos, está sendo requerido o deferimento 
de uma liminar, obstando a instalação de novos procedimentos pelo IFBA.

A implantação desse 
ponto é uma espécie 
de desvalorização, de 
desprestígio dos servidores 
de instituição superior. 
As grandes empresas já 
aboliram o controle de 
frequência porque otimiza 
a eficiência, a qualidade, a 
boa condição e a satisfação 
de quem está prestando o 
serviço. Temos que avançar 
nesse sentido e não 
retroceder”

André Sturaro, 
advogado do Sindicato
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Dia de Paralisação reúne servidoras 
e servidores de 11 Câmpus do IFBA

N o dia 24 de março as servidoras e servidores do IFBA paralisaram suas atividades em protesto contra a implantação do 
ponto eletrônico, pela manutenção das 30 horas e pela aplicação imediata da Resolução nº 46 - Carga Horária Docente.

Como parte do Dia de Paralisação, o SINASEFE-IFBA realizou uma Assembleia para discutir outras arbitrariedades da 
gestão do Instituto que tem tomado medidas sem consulta à comunidade acadêmica.

Estiveram presentes no encontro representantes de 11 Câmpus do IFBA (Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, 
Porto Seguro, Salvador, Seabra, Simões Filho, Valença, Vitória da Conquista e Reitoria).

Dentre os encaminhamentos tomados em Assembleia, ficou decidido que o Sindicato, por meio da sua assessoria jurídica vai 
entrar com uma ação contra a implantação do ponto eletrônico.

Além disso, também foi decidido que o sindicato apresentará uma moção de repúdio contra os diretores que votaram a favor do 
ponto eletrônico, contrariando a decisão das assembleias de campus.

No encontro também foi debatido o fim do INTRAIFBA, que foi desativado pelo reitor Renato da Anunciação, por meio de uma 
instrução normativa e sem consulta à comunidade acadêmica.

Contra essas e outras arbitrariedades da gestão, que tem se mostrado antidemocrática, serão realizadas rodadas de assembleias 
em todos os Câmpus até a próxima reunião do CONSUP, que acontecerá no dia 30 de abril, para definir a mobilização que as 
servidoras e os servidores realizarão na mesma data.
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Ponto eletrônico e acusação 
de servidores e servidoras do 
Campus Porto Seguro

D urante a paralisação do dia 24 de março, foi lida na reitoria do IFBA uma nota na qual servidoras e servidores do Campus 
Porto Seguro externaram sua indignação em relação ao e-mail enviado pelo gabinete da reitoria no dia 21 de março, o 
qual cita as representações enviadas ao MPF de Eunápolis, pelo(a)s referido(a)s servidore(a)s, como o real motivo para 

implementação do famigerado ponto eletrônico.

“Aproveitamos para lembrar que a recomendação acima citada se originou a partir da 
manifestação feita por alguns servidores, conforme de Ata de reunião disponibilizada”.

Essa posição da reitoria é questionável, tendo em vista que tanto a discussão sobre a implantação do ponto eletrônico como a 
compra dos aparelhos precedem a ida do(a)s servidore(a)s ao MPF, não podendo, portanto, creditar aos(às) trabalhadore(a)s uma 
ação que foi planejada pela reitoria.
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9º Seminário Nacional de Educação acontece 
em abril na cidade de Porto Seguro-BA

D e 23 a 26 de abril, a cidade de Porto Seguro-BA vai sediar o 9º Seminário Nacional de Educação do SINASEFE (SNE), que 
tem como tema “Rede Federal de Educação Básica, Profissional e Tecnológica: onde estamos e o que queremos?”.

O SNE é um espaço para debater a concepção de educação pública defendida pela base do Sindicato para balizar as 
políticas da entidade.

As inscrições para o evento podem ser feitas no site http://sinasefe.org.br/sne. Quem quiser inscrever trabalhos para 
apresentação no Seminário deve cadastrar sua produção no ato da inscrição também no site.

PROGRAMAÇÃO

23 de abril (quinta-feira)
18h às 20h
Palestra de abertura:  Rede Federal de 
Educação Básica, Profissional e Tecnológica: 
onde estamos e o que queremos?
Atividade cultural.

24 de abril (sexta-feira)
8h às 10h
Mesa redonda: Ensino, pesquisa e extensão
na Rede Federal: crítica ao momento atual 
e desafios.

10h às 12h
Grupos de trabalho:
GT1 – Ensino, pesquisa e extensão nos Institutos 
Federais;
GT2 – Concepções pedagógicas na Rede Federal;
GT3 – Acesso e permanência na Rede Federal.

12h às 14h
Intervalo para almoço
14h às 16h
Mesa redonda: Gestão nos Institutos: 
crítica ao momento atual e desafios.

16h às 18h
Grupos de trabalho:
GT4 – Gestão democrática/saúde do 
trabalhador;
GT5 – IFE Militares;
GT6 – Financiamento.

25 de abril (sábado)
8h às 10h
Mesa redonda: Educação e diversidade: 
crítica ao momento atual e desafios.

10h às 12h
Grupos de trabalho:
GT7 – Educação laica;
GT8 – Educação na Rede Federal e movimentos sociais;
GT9 – Educação e direitos humanos;
GT10 – Educação e gênero.

12h às 14h
Intervalo para almoço
14h às 16h
Mesa redonda:  Rede Federal: a visão dos estudantes.

16h às 18h
Grupos de trabalho:
GT11 – Revista do SINASEFE;
GT12 – Relação SINASEFE e movimento estudantil.

26 de abril (domingo)
8h às 12h 
Plenária final

http://www.sinasefeifba.org.br
http://sinasefe.org.br/sne
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SINASEFE-IFBA participou do 
CONSINASEFE com 24 delegados

O SINASEFE-IFBA participou com 24 delegados do 29º Congresso do SINASEFE (CONSINASEFE), realizado 
de 26 a 29 de março, em João Pessoa-PB.

O evento teve como tema “O SINASEFE e um novo sindicalismo classista e de luta” e funcionou em 
caráter estatuinte, o que possibilitou aos(às) delegado(a)s a realização de alterações no estatuto do Sindicato.

Ao todo o evento reuniu 393 delegados eleitos pelas bases, representando 54 Seções Sindicais, de 20 
estados e do Distrito Federal.

A programação contou com duas grandes mesas de debates: uma sobre conjuntura política e outra sobre 
dívida pública. Além das mesas aconteceram as apresentações de teses e discussões segmentadas em grupos 
de trabalho.

As Teses
O Caderno de Teses conta com três seções, dividindo os textos em subtemas de acordo com a pauta 

de debates do fórum: 1) Conjuntura; 2) Campanha Salarial 2015 e Plano de Lutas; e 3) Concepção Sindical - 
mudanças dos estatutos do SINASEFE.

Das 22 teses enviadas para o CONSINASEFE, quatro foram da Bahia: “Novo sindicalismo” e a ruptura 
política no cerne do SINASFE-DN: necessidade de uma “nova ordem sindical”, assinada por Valfredo Lima 
da Silva, bibliotecário do IFBA; Diminuição do percentual de contribuição sindical das seções sindicais para 
o SINASEFE-DN, assinada por Joilson Cruz da Silva, Seção Salvador; Uma Seção Sindical por instituição, um 
desafio para reorganização da estrutura sindical do Sinasefe, fortalecendo a Organização por Local de Trabalho, 
assinada por Shilton Roque dos Santos, Seção Natal, e Ronaldo Nascimento Naziazeno, Seção IFBA; e “Avançar 
na luta das mulheres do sinasefe”, sobre cotas de 30% para mulheres na Direção Nacional, por Paula Vielmo do 
Campus Barreiras e Magda Furtado do SINDSCOPE - Colégio Militar Pedro II - RJ.

O Caderno de Teses está disponível para download aqui:
http://www.youblisher.com/p/1100529-Caderno-de-Teses-do-29o-CONSINASEFE/

Confira a lista 
de delegados enviada 

pelo sinasefe-ifBa:

salvador
Sara Maria Freitas de Alcantara 
(Aposentada)
Georges Souto Rocha
Luiz Antonio Araújo Costa
Rosa Maria Mota Costa 
(Aposentada)
Edson Santos Nascimento
Ronaldo Nascimento Naziazeno
Joilson Cruz Da Silva
Valfredo Lima Da Silva
Reinaldo da Cruz Martins
Jorge Luiz de Cerqueira Barros

Barreiras
Daniel José da Costa
Paula Vielmo

porto seguro
Adriana Silva Souza

ilhéus
Bruno de Jesus Santos

Jacobina
Normando Raimundo De Lima 
Junior

seabra
José Antonio Menezes de 
Oliveira Dias

vitoria da Conquista
Raimil Alva

simões filho
Paulo Vicente Moreira dos Santos
Edvaldo Rodrigues de Santana

valença
Marietta Barbara Barrero Bonfim

reitoria
Angela de Almeida Marnet
Gerson Luis Miranda Placido 
dos Santos

paulo afonso
Fabiano dos Santos Brito

feira de santana
Roseli de Fátima Afonsorez 
Santarem

http://www.sinasefeifba.org.br
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Eleições CIS: 
Resultado final é divulgado

F oi divulgado o resultado final da apuração dos votos para escolha dos membros da Comissão Interna de Supervisão (CIS), 
do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em Educação (Pcctae), referente ao período de 2015 a 2018.

As eleições que aconteceram no dia 30 de março elegeram:

Titulares

1º - José Henrique Porto Souza – Santo Amaro
2º - Cacilda Ferreira dos Reis – Barreiras
3º - Andreia Santos Ribeiro Silva – Reitoria
4º - Nilcéia Aparecida Santos Campos – Eunápolis

Suplentes

5º - Lívia Cristina Cunha de Carvalho – Simões Filho
6º - Eriswagner matos Soares – Vitória da Conquista
7º - Raimundo da Conceição de Jesus Fraga – Reitoria
8º - Edson Santos Nascimento - Salvador
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expediente

Publicação do Sindicato 
Nacional dos Servidores 

Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica

Gestão: 
Avançar na Luta 

e na Unidade

Georges Souto Rocha
Coordenação Geral

Rogério Ferreira Silva Lustosa
Coordenação de Finanças

Francisco Vanderlei Ferreira da Costa
Coordenação de Comunicação

José Antonio Menezes de Oliveira Dias
Coordenação de Assuntos Jurídicos

Rosa Maria Mota Costa
Coordenação de Aposentadoria e Seguridade Social

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenação de Políticas Educacionais

Fabiano Brito dos Santos
Coordenação de Formação Política

Cacio Costa da Silva
Coordenação de Atividades Culturais e Esportivas

Rosangela de Barros Castro
Coordenação de Combate à Opressão

Vicente Duque de Almeida Neto
Coordenação da Regional 01

Daniel José da Costa
Coordenação da Regional 02

Normando Raimundo de Lima Júnior
Coordenação da Regional 03

Ismael Luiz de Matos Ferreira
Coordenação da Regional 04

Suplências
Danilo Bisbo dos Santos

Mario Jorge Pereira da Mata
Antonio Carlos Copque Filho

Conselho Fiscal
Márcia Santana Brito

Ângela de Almeida Marnet
Paulo José dos Santos

Produção
X Comunicação e Marketing Ltda.

Projeto gráfico, editoração e tratamento de imagens
Miguel Cotrim

Textos
Lidiane Borges - DRT/BA 3375

Clique aqui e conheça mais 
sobre as ações do sindicato.
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