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ReitoRia finalmente Reconhece 
a gReve e abRe negociações 

com o comando estadual de gReve

N a última terça-feira, 12 de maio, o Comando Estadual 
de Greve (CEG), que representa as servidoras e os 
servidores do Instituto Federal da Bahia (IFBA) em 

greve desde o mês de abril, esteve reunido com o reitor Renato 
da Anunciação e direção geral do Instituto, na sede da Reitoria, 
em Salvador. Do lado do movimento dos(as) servidores(as), 
a mesa de negociação foi composta por 19 representantes 

dos câmpus e da reitoria, um membro do SINASEFE-IFBA e o 
advogado do sindicato. Do lado da gestão, estavam o reitor, 16 
diretores gerais, o representante da correição do IFBA, o pró-
reitor de extensão e o procurador do IFBA.

A reunião para debater os pontos da greve terminou com poucos 
avanços e sem encaminhamento de acordo sobre a instalação do 
ponto eletrônico de frequência e sobre a manutenção da jornada de 



trabalho de 30 horas para os Técnicos Administrativos da Educação 
(TAEs), duas pautas centrais para o movimento.

Em relação ao ponto eletrônico, a proposta da reitoria 
é manter a Portaria nº 709, que institui a medida, e formar 
uma comissão paritária para apresentar propostas de ajustes 
nos mecanismos de controle no prazo de dois meses. Ainda 
segundo a reitoria, o ponto eletrônico não seria aplicado durante 
esse período, com exceção do campus Porto Seguro, onde o 
equipamento já está instalado. De acordo com o reitor, o ponto 
eletrônico é uma ferramenta necessária para a gestão.

O CEG não aceitou tal proposta, já que as servidoras e os 
servidores consideram a instalação do mecanismo uma agressão 
à natureza do trabalho no Instituto, pois não existe lei que 
imponha o controle de frequência tanto para os docentes da 
carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, quanto para os 
servidores Técnicos Administrativos em Educação.

Com relação à jornada de 30 horas para os TAEs, a proposta 
da Reitoria foi criar uma comissão paritária para levantar 
sugestões para a Portaria nº 1060, a qual deveria apresentar 
resultados em 20 dias, paralelo às atividades dos Grupos de 
Trabalho sobre a mesma portaria. Neste período, os servidores 
que estão trabalhando por 6 horas deveriam manter esse regime 
até a finalização dos trabalhos.

A proposta também não foi aceita, pois os TAES não 
reconhecem a Portaria nº 1060 pela ilegitimidade da sua 
instituição (não há previsão legal para a suspensão unilateral da 
reunião do Consup e aprovação ad-referendum das normas) e 
pela falta de participação da comunidade na construção dela.

Os outros pontos da pauta dos grevistas tiveram melhores 
resultados. Com relação à imediata implantação da Resolução nº 
46 (Carga Horária Docente), a reitoria se comprometeu a ampliar 
com mais quatro membros (dois da gestão e dois do Grupo 
de Greve) a Comissão já formada para estudar os impactos da 
aplicação da Resolução. Com a ampliação será possível agilizar 
os trabalhos para que sejam concluídos até o dia 2 de junho. A 
proposta desta Comissão deverá ser apresentada para apreciação 
da comunidade/assembleia e somente depois de aprovada será 
levada para apreciação do Consup.

A definição sobre esse ponto da pauta foi bastante discutida 
na reunião, porque a gestão garantiu que seriam considerados 
os parâmetros básicos da Resolução (Carga horária, número de 
estudantes e número de ementas), mas afirmaram que não 
poderiam garantir as “combinações” das variáveis sem saber os 
impactos, devido à dificuldade na contratação de novos professores.

Sobre a Intranet do IFBA (INTRAIFBA), que foi desativada 

no final do ano passado, a reitoria vai instituir um Grupo de 
Trabalho, responsável por criar uma lista, que será gerenciada 
pelo Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação 
(DGTI) e terá livre adesão. O GT será formado por três integrantes 
da gestão e três do grupo da greve e terá um prazo de 30 dias 
para conclusão dos trabalhos.

Quanto à transparência das ações do Colégio de Dirigentes, 
ficou acordado que as pautas serão publicizadas previamente, 
bem como as atas das reuniões, as quais suprimirão os pontos 
considerados legalmente sigilosos. Além disso, será construído 
um regimento para funcionamento do colegiado que será 
submetido à apreciação e aprovação do Consup.

Todos os pontos discutidos serão submetidos à Assembleia 
Estadual de Greve e já estão sendo realizadas assembleias locais.

As servidoras e os servidores do IFBA seguem em greve e 
mobilizados para avaliar os pontos discutidos nesta primeira 
mesa de negociação e também para definir os próximos passos 
para alcançar os objetivos definidos na pauta de reivindicação do 
movimento.

* Do lado do movimento dos(as) servidores(as), a mesa de 
negociação foi composta por 19 representantes dos câmpus e da reitoria, 
um membro do SINASEFE-IFBA e o advogado do sindicato. Do lado da 
gestão, estavam o reitor, 16 diretores gerais, o representante da correição 
do IFBA, o pró-reitor de extensão e o procurador do IFBA.

Pauta da greve:
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.
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E studantes do câmpus Jequié do IFBA compareceram à 
Assembleia Geral das servidoras e servidores em greve, 
realizada no dia 12 de maio, em Salvador, para denunciar a 

truculência da gestão local, que não tem medido esforços para coagir 
e constranger os estudantes que não estão de acordo e desaprovam as 
decisões na unidade.

As manifestações foram iniciadas após a direção do campus 
ter trancado os portões do instituto, no último dia 5 de maio, para 
impedir a entrada de servidoras e servidores do IFBA – membros 
do SINASEFE e do Comando Estadual de Greve, além de também 
ter impedido a saída de servidoras, de servidores e de discentes, 
mantendo-os em cárcere privado em uma instituição pública.

Os acontecimentos foram relatados na plenária que encaminhou a 
tomada de medidas que responsabilizem judicial e politicamente o DG 
do câmpus Jequié.

A assembleia aprovou ainda, uma moção de apoio aos estudantes 
e uma de repúdio ao DG, além de realização de Assembleia Geral no 
câmpus Jequié.

estudantes 
do câmPus Jequié 
denunciam tRuculência 
da gestão local
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O Comando Estadual de Greve orienta 
que os Técnicos Administrativos 
em Educação não enviem à Reitoria 

qualquer proposta de alteração da Portaria nº 
1060. A decisão foi tomada durante a Assembleia 
Geral, realizada no dia 12 de maio.

Os TAEs do câmpus Porto Seguro estão 
prepararando um documento expondo os motivos 
da necessidade de revogação da Resolução nº 19 
e da Portaria nº 1060/2015 que delibera e 
regulamenta a carga horária dos TAEs.

No documento, enfatizam o modo ilegítimo 
e ilegal pelo qual a resolução e a portaria foram 
aprovadas (ad referendum), mesmo havendo 
fórum legitimo para que fossem votadas.

Assim, os TAEs estão orientados a não 
colaborarem com a portaria. TAEs trabalham 30h!

oRientação do ceg 
aos taes

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


