
Boletim da Greve nº 1 - 5 de maio de 2015

ServidoraS e ServidoreS do iFBa 
em greve por direitoS e democracia

1 - Contra o Ponto Eletrônico para controle de frequência e 
seus desdobramentos;
2 - Pela imediata implementação da Resolução Nº 46 
(Carga Horária Docente);
3 - Pela manutenção da jornada de trabalho de 30h para 
os Técnicos Administrativos da Educação;
4 - Pelo reestabelecimento da Intranet do IFBA (INTRAIFBA) 
de forma a permitir ampla e democrática participação de 
toda comunidade nas discussões da instituição;

5 - Pela transparência e publicização das reuniões do 
Colégio de Dirigentes com pauta previamente divulgada, 
transmissão e ata das reuniões, bem como participação 
da comunidade nas reuniões do CONSUP;
6 - Pelo fim das perseguições políticas através de 
Processos Administrativos Disciplinares (PADs) e outros 
mecanismos;
7 - Por melhor infraestrutura nos Campus;
8 - Por uma gestão democrática e participativa.

Mobilizados, servidoras e servidores lutam:

Retrospectiva

Servidoras e servidores do Instituto Federal da Bahia seguem em greve por todo o estado (greve 
total em nove Câmpus e parcial em sete) desde o dia 13 de abril de 2015. A greve é motivada pelo 
autoritarismo que vem sendo imposto nos Câmpus pela Reitoria e pelo Colégio de Dirigentes que 

tem tomado atitudes antidemocráticas e vem desrespeitando o direito dos trabalhadores.

  Em dezembro de 2014, às vésperas do recesso de final de ano, o reitor 
do IFBA, Renato da Anunciação, desativou, por meio de uma Instrução 
Normativa, a Intranet do IFBA (INTRAIFBA), principal meio de troca de 
informações entre as servidoras e servidores do Instituto.

  Em reunião do Colégio Dirigente, realizada no final de 2014, a reitoria 
e diretoria do IFBA tomaram a decisão de instalar o ponto eletrônico para 
controle de frequência nas unidades do Instituto, mas não publicizaram 
detalhes sobre o assunto, nem consultaram a comunidade acadêmica.

  No dia 24 de março de 2015 foi realizado um Dia de Paralisação em todos 
os Campus. Neste dia foi definido o indicativo de greve.

  No dia 7 de abril a Assessoria Jurídica do SINASEFE-IFBA ajuizou duas Ações 
Ordinárias com Antecipação de Tutela (TAE/Docentes) na Justiça Federal e 
distribuídas para a 10ª Vara Federal, contra a implantação do ponto eletrônico.

  Em Assembleia Geral realizada no dia 10 de abril, na sede do SINASEFE-
IFBA, foi deflagrada Greve por tempo indeterminado, com início em 13 de 
abril. Ainda no dia 10, foram protocolados no Gabinete do Reitor os ofícios 
informando o início da greve e também nova solicitação de audiência para 
negociação da pauta.

  De 13 a 17 de abril foram realizadas rodadas de assembleias nos Campus 
do interior da Bahia para fortalecer o movimento.

  29 de abril: foi realizada uma assembleia Geral na Reitoria do IFBA na 
qual foi decidida a radicalização da Greve. Neste mesmo dia o convite do 
Colégio de Dirigentes foi respondido reforçando as pautas da greve.

  No dia 30 de abril servidoras e servidores fizeram uma grande 
mobilização na Reitoria do IFBA para sensibilizar os conselheiros do CONSUP 
para a sua pauta de reivindicações.



o movimento 
cresce e 
radicaliza

reitor autoritário 
encerra reunião do conSup

Greve total 
  Brumado
  Camaçari
  Eunápolis
  Feira de Santana
  Ilhéus
  Irecê
  Paulo Afonso
  Seabra, a partir de 18/05
  Valença
  Vitória da Conquista

Greve Parcial
  Jacobina 
  Porto Seguro
  Reitoria
  Salvador
  Santo Amaro
  Simões filho

Estado de Greve
Barreiras

Veja o mapa 
da Greve:

Na quinta-feira, 30 de abril, o reitor do IFBA, 
Renato da Anunciação encerrou a reunião do Conselho 
Superior da instituição (CONSUP), depois que servidoras 
e servidores solicitaram participar do encontro. Em um 
gesto autoritário, o reitor sequer aguardou manifestação 
dos conselheiros presentes.

Às 7h30 da manhã, as dependências da Reitoria do 
IFBA já estavam ocupadas por representantes de diversos 
campus. Como parte da radicalização do movimento, 
os grevistas recepcionaram os conselheiros do CONSUP 
com carta de compromisso, solicitando apoio contra 
a implementação do Ponto Eletrônico e em favor da 
manutenção da Resolução nº 23, que institui as 30 horas 
para os Técnicos Administrativos em Educação (TAEs).

Em seguida, se dirigiram à sala de reuniões para 
acompanhar o CONSUP. Para a surpresa geral, o reitor 
Renato da Anunciação anunciou que não aceitaria dar 
início à reunião com a presença dos servidores, solicitando 
a saída de todos. Apesar da intervenção de alguns 
conselheiros em favor dos grevistas e a sugestão de que 
formassem uma comissão para acompanhar o CONSUP, 
o reitor não aguardou a votação e manteve sua posição. 
Sem realizar consulta aos demais conselheiros, Renato 
encerrou a reunião unilateralmente.

“Não vou submeter os conselheiros e essa sessão a 
esse constrangimento, não concordo e não vou aceitar a 
participação dos servidores”, enfatizou Renato, decidindo 

pela suspensão da reunião. Em acréscimo, anunciou que 
as decisões previstas no conselho seriam sancionadas ad 
referendum.

Após a saída do presidente do CONSUP e de alguns 
conselheiros, a reunião continuou informalmente. Atônitos 
com a medida do reitor, os servidores lamentaram a ação 
arbitrária de suspender a reunião, algo inédito na história 
do IFBA.

Os grevistas se mantiveram pacificamente na sala 
de reunião e sob a condução do conselheiro Eduardo 

Marinho, os conselheiros pontuaram a necessidade 
da reitoria abrir a negociação com os grevistas. Na 
oportunidade, o conselheiro Fabíolo, diretor do campus 
Eunápolis leu carta do Colégio de Dirigentes em resposta à 
pauta de reivindicação do movimento paredista.

Ainda no mesmo dia, os grevistas foram 
surpreendidos com mais uma atitude do reitor: De uma 
só canetada, ele havia suspendido a Resolução nº 23, 
devolvendo aos TAE o regime de 40 horas semanais. 
Diante do impasse, formou-se nova assembleia, marcada 
pelo sentimento de indignação dos presentes.

Durante a tarde, foi proposta uma reunião entre a 
reitoria e os servidores para esclarecimentos, mas não 
para debater a pauta de reivindicações, a reunião não foi 
aceita pelos manifestantes e o encontro foi remarcado 
para o próximo dia 11 de maio, com a presença da reitoria, 
do Colégio de Dirigentes, servidoras e servidores do IFBA 
para debater os pontos da pauta da greve.

“O nosso ato de resistência é motivado pelo nosso 
direito legítimo de nos manifestarmos contra a escalada 
de autoritarismo que tem acontecido no IFBA, além dos 
ataques diretos aos direitos trabalhistas. Queremos abrir 
o diálogo e sabemos que o Conselho tem o poder de abrir 
essa negociação”, afirmou Georges Rocha, coordenador do 
SINASEFE-IFBA.



comando de greve envia carta 
aBerta ao colégio de dirigenteS

No dia 29 de abril, após a realização da Assembleia 
Geral, na Reitoria do IFBA, o Comando Estadual de Greve 
redigiu carta ao Colégio de Dirigentes (CD) pontuando 
as práticas administrativas da gestão do reitor Renato 
da Anunciação.

Confira a carta que foi lida na reunião do CD:

CARTA ABERTA AO COLÉGIO DE DIRIGENTES

Nós, servidores do IFBA em greve, diante deste 
Colégio de Dirigentes, gostaríamos de expor pontos 
centrais que tem motivado a nossa mobilização e 
consequente deflagração de greve. Convém fazer 
um breve balanço das práticas administrativas desta 
Reitoria nos seus primeiros meses de mandato. Sob a 
justificativa de um “choque de gestão”, a administração 
tem tomado atitudes que consideramos diminuir os 
canais de comunicação, dificultar o acesso às informações, 
estabelecer métodos abusivos de controle e formas de 
precarização acentuada das relações de trabalho. 

Todas estas questões estão ilustradas em ações 
como:

1) Supressão da lista de e-mail institucional (INTRAIFBA), 
mantendo-se a lista IFBA Oficial que atende a interesses 
oficiais da reitoria; 

2) Suspensão da Resolução 46, sem qualquer forma de 
diálogo com a comunidade; 

3) A escalada das fórmulas de vigilância, de controle e 
de punição sobre os servidores a partir da abertura de 
Processos Administrativos Disciplinares (PAD) em série; 

4) A revisão da Resolução 23, que afeta diretamente a 
jornada de trabalho dos TAE com a perda das 6 horas 
diárias.

Em paralelo, é oportuno salientar nosso desagravo 
com o modus operandi dos órgãos colegiados do 
IFBA. Em especial, discordamos do funcionamento do 
Colégio de Dirigentes (CD) como um órgão, na prática, 
de deliberação das normas institucionais, quando em 
verdade, seu caráter estatutário consiste apenas em 
instrumento consultivo. Ao invés de buscar o diálogo 
com a comunidade acadêmica dos diversos câmpus, 
esta reitoria tem adotado uma postura centralizadora 
para gerir a Instituição.

Não obstante, o CD não divulga os registros dos 
temas abordados em reunião, quebrando com os 
princípios de transparência tão caros à administração 
pública. É inadmissível que um órgão auxiliar na 
gerência de uma instituição tão importante quanto 
o IFBA não divulgue pauta e nem registre em ata as 

discussões dos gestores, fazendo-nos presumir que 
tal postura reflete o interesse de tornarem obscuras 
e nebulosas as condições em que estas decisões são 
tomadas.

Não por coincidência, o lócus das decisões que tem 
afetado diretamente as nossas relações de trabalho tem 
sido em parte o Colégio de Dirigentes. Por exemplo, a 
decisão de instalar dispositivos eletrônicos de controle 
de frequência. Sem diálogo e de forma sumária, os 
servidores foram surpreendidos com a Portaria 709, que 
institui o Ponto Eletrônico. A preocupação excessiva 
com práticas de controle e centralização sugere que um 
modelo organizacional hierárquico e exageradamente 

burocrático caracteriza hoje a gestão do IFBA. Em outras 
palavras, na contramão de muitos princípios que regem 
a educação, o Instituto Federal da Bahia associa a sua 
atual cultura gerencial com valores de centralização e de 
autoritarismo.

Em nome dos princípios de democracia, de 
transparência e de legalidade, os servidores do IFBA 
em greve solicitam que a reitoria busque o diálogo e a 
negociação junto à comunidade e suas representações 
legais (CEG, SINASEFE – IFBA) para pôr fim o mais 
rápido possível à greve deflagrada.

COMANDO ESTADUAL DE GREVE - SINASEFE-IFBA



comando de greve
Comunicação: 
Rosângela Castro
Flaviane Nascimento – Eunápolis
Francisco Vanderlei Ferreira da Costa – Porto Seguro
Philipe Murilo Carvalho - Itabuna

Jurídico:
Kim Pedro Bitencourt Veiga – Vitória da Conquista
Georges Rocha – Salvador

Financeiro:
Rogério Silva – Salvador

Mobilização:
Alessandra Souza - Eunápolis

Articulação Política:
Rogério Silva – Salvador
Georges Rocha - Salvador
Ismael Luiz de Matos Ferreira - Camaçari
Roseli Afonso – Feira de Santana
Helder Kenji Tanaka – Porto Seguro

apoio de pais e estudantes

A greve tem contado com o apoio de pais e 
estudantes. No campus Eunápolis, que está em greve total 
desde o dia 15 de abril foram realizadas aulas públicas 
para discutir a precarização da educação na conjuntura 
atual e reunião com pais e responsáveis pelos estudantes 
que declararam total apoio às servidoras e servidores.

Estudantes do campus Valença e Eunápolis também 
estiveram presentes nas Assembleias realizadas em 
Salvador nos dias 29 e 30 de abril.

contra o ponto eletrônico

Servidoras e servidores do Campus Vitória da 
Conquista realizaram um Ato Público, no dia 4 de maio, 
durante de inauguração do Ponto Eletrônico na unidade. 
Vestidos de preto, os servidores levaram cartazes com os 
dizeres: “Aqui jaz a qualidade do trabalho dos servidores 
em educação do Campus IFBA Vitória da Conquista”.

lutas por melhorias 
na educação

O movimento de Greve das servidoras e servidores 
do IFBA acontece em um momento de avanço do 
conservadorismo no Brasil.

O Setor das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Ifes) do ANDES-SN também definiu, em reunião realizada 
nos dias 25 e 26 de abril, indicativo de greve dos docentes 
federais, com início da paralisação no período de 25 a 29 
de maio. Dentre a pauta de reivindicações está a defesa 

do caráter público de educação, a reestruturação da 
carreira para o magistério federal, condições de trabalho e 
garantia de autonomia.

No Rio Grande do Norte o IFRN também se encontra 
mobilizado lutando contra as determinações do CONSUP 
e do Colégio de Dirigentes que tem tomado decisões 
autoritárias com relação à jornada de trabalho das 
servidoras e servidores. 

No Paraná, professores da rede estadual entraram 
em greve contra um projeto de lei que altera a previdência 
dos servidores. Em protesto, no dia 28 de abril, os 
manifestantes foram até a Assembleia Legislativa local e 

foram atacados pelos policiais 
que utilizaram bombas de gás 
lacrimogênio, gás pimenta 
e balas de borracha. Mais de 
200 pessoas ficaram feridas. 
Apesar do cenário de guerra, o 
projeto de lei foi aprovado pelos 
deputados do Paraná.

Vamos continuar 
lutando pelos nossos direitos, 
não aceitaremos atitudes 
antidemocráticas e defendemos 
a livre exposição de ideias, o 

que deveria ser um princípio das instituições públicas de 
ensino no Brasil.

ações do SinaSeFe-iFBa 
contra o ponto eletrônico 
seguem na Justiça Federal

No dia 7 de abril, o SINASEFE-IFBA, por meio da 
sua assessoria jurídica, entrou com duas ações contra a 
implantação do ponto eletrônico de frequência para as 
servidoras e servidores do IFBA, uma pelos docentes e outra 
pelas Técnicas e Técnicos Administrativos (TAES). Nestas 
ações, além da invalidação dos controles de frequência, está 
sendo solicitado também o deferimento de uma liminar que 
impeça a instalação de novos procedimentos pelo IFBA.

A ação dos TAES (Processo nº 0012636-
02.2015.4.01.3300), tramita na 10ª Vara Federal e 
teve sua última atualização no dia 28 de abril, com o 
informe de que a petição está cumprindo despacho. 
A ação dos docentes do EBTT (Processo nº 0012780-
73.2015.4.01.3300) está tramitando na 7ª Vara Federal e 
teve a última movimentação no dia 22 de abril, quando os 
autos foram devolvidos com despacho.

De acordo com o advogado do Sindicato, 
André Sturaro, a Assessoria Jurídica tem feito o 
acompanhamento diário dos processos. Segundo ele, 
tanto docentes quanto técnicas e técnicos administrativos 
não são obrigados a ser submetidos ao ponto eletrônico.

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 por meio 
de formulário próprio com assinatura e data em duas 
vias – uma para a Direção de Recursos Humanos do 
campus e outra a ser entregue ao representante sindical 
ou coordenador do sindicato para que seja encaminhando 
para a secretaria do SINASEFE-IFBA toda segunda-feira.

orientação para os taes
o comando de greve orienta:

Os Técnicos Administrativos em Educação dos 
campi que se encontram em paralisação parcial devem 
resistir à Resolução nº 19 e à Portaria 1060/2015, que, 
respectivamente, suspendem a Resolução nº 23 e 
regulamentam a jornada de trabalho dos TAEs. Sendo 
assim, DEVEM, portanto, CONTINUAR a trabalhar 30h 
semanais.

É preciso RESISTIR ao autoritarismo do reitor do IFBA 
que, por meios ilegítimos, derrubou a resolução nº 23 
por ad referendum quando havia fórum competente para 
avaliar e deliberar sobre a mesma.

Quando o reitor cancelou a reunião do CONSUP, no 
dia 30 de abril, sem motivos que o justificasse e sem 
consultar os conselheiros presentes, ele desrespeitou 
todas as servidoras e servidores e cometeu uma infração, 
posto que os regimentos do IFBA e do CONSUP não 
respaldam o cancelamento imposto aos conselheiros, bem 
como as aprovações ad referendum logo em seguida de 
pautas que deveriam ser discutidas e DELIBERADAS no 
Conselho.

O CONSUP é composto de representantes 
legitimamente eleitos para defender os interesses de 
seus representados, aspecto que deve nortear uma 
gestão participativa e democrática, a qual insistimos em 
defender.

Assim, RESISTAMOS aos desmandos do reitor! TAE 
trabalha 30h!


