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A pós o fatídico episódio do dia 05 de maio, em que o diretor geral do Campus 
Jequié, Antônio Moab, impediu a entrada do Comando Estadual de Greve e 

de diretores e de representantes das direções, estadual e nacional do SINASEFE no 
Campus Jequié, 18 câmpus e aproximadamente 200 participantes entre servidores 
e estudantes estiveram presentes em Assembleia Estadual realizada no referido 
câmpus, no dia 20 de maio. 

Essa Assembleia teve entre outros objetivos prestar solidariedade aos 
técnicos administrativos em greve, que repudiaram a atitude do diretor geral e dar 
continuidade às discussões e avaliação das propostas da 1ª Mesa de Negociação, 
ocorrida no último dia 12/05.

Apesar da tentativa da gestão de intimidar os representantes dos outros 
câmpus através da circulação de uma lista de presença, os servidores mobilizados 
na atividade em Jequié se recusaram a aceitar tal medida do campus.

No auditório lotado, os cartazes davam o tom das discussões. Apesar da 
distância, a maioria dos câmpus enviou representação. No início, cada uma delas 
descreveu o panorama local de greve e os trabalhos desenvolvidos para que 
houvesse avanço nas negociações com a reitoria. O que mais chamou a atenção 
foram as palavras da representação de Jequié, que denunciou os desmandos da 

administração local e a situação de estudantes que têm sofrido assédio tanto da 
gestão quanto de alguns professores.

Os cinco pontos discutidos com a Reitoria na reunião com o CEG no dia 12 de 
maio foram amplamente debatidos. Quanto à implantação do controle eletrônico 
de frequência do servidor, o Ponto Eletrônico, os servidores são enfaticamente 
contrários (1). Sobre a manutenção da jornada de trabalho de 30 horas para 
os TAEs, um Grupo de Trabalho desenvolveu uma proposta a ser levada para a 
próxima rodada de negociações (2), bem como aquilo que foi encaminhado sobre 
a Resolução 46 (3), e demais pontos de pauta: Intranet do IFBA (4) e transparência 
das ações do Colégio de Dirigentes (5), também foram debatidos.

O CEG indicou a data da próxima Mesa de Negociação para a próxima 
terça-feira, 26, na Reitoria. Os resultados desta negociação serão levados para a 
apreciação da Plenária na Assembleia Estadual, a ser realizada no dia 27 de maio 
de 2015, às 14h na Reitoria, em Salvador.

Estiveram representados no ato os seguintes campi: Valença, Seabra, 
Eunápolis, Porto Seguro, Irecê, Ilhéus, Feira de Santana, Salvador, Vitória da 
Conquista, Camaçari, Santo Amaro, Simões Filho, Paulo Afonso, Jequié, Jacobina, 
Barreiras, Brumado.

ASSEMBLÉIA ESTADUAL EM JEQUIÉ
DERROTA AUTORITARISMO DE MOAB
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ENCAMINHAMENTOS DA ASSEMBLEIA ESTADUAL DE 20/05
1) GERAIS

  Democratização do CONSUP: reuniões abertas 
aos(às) interessados(as); 

  Solicitação de Processo Administrativo Disciplinar 
para o diretor geral do Campus Jequié Antônio 
Moab Souza Silva; 

Destaque: o Sindicato deve formalizar esse 
pedido o mais rápido possível. Solicitar o 
PAD também para Francisco Regilson de 
Souza, diretor de ensino do Campus Jequié. 
Entregar esses documentos ao reitor no dia da 
negociação.

  Adequar a transmissão das reuniões de 
negociação por webconferência (áudio de melhor 
qualidade, ampliar o limite de acesso, entre outras 
melhorias técnicas necessárias);

  Manter a mesma mesa de negociação na 
próxima reunião com a reitoria e inserir a professora 
Valquíria, do Campus de Feira de Santana com 
direito a voz;

  Manter a paridade entre técnicos administrativos 
e docentes com direito a voz na mesa de negociação 
– o GT dos(as) técnicos definirá outro nome;

  O CEG deve elaborar carta denúncia 
apresentando as arbitrariedades conduzidas pelo 
gestor do IFBA, bem como os motivos da Greve. 
Tal documento deverá ser veiculado no Fórum 

Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, 
o qual acontecerá em Recife, de 26 a 29 de maio. 
(Alguém que vá ao evento deve levar para leitura 
e distribuição de cópias impressas). A carta 
também deverá ser entregue ao Conselho Nacional 
das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF);

  Exigência de transparência em todos os 
processos (progressão por mérito, qualificação, 
capacitação, avaliação, RSC, etc.), com levantamento 
de justificativas para manutenção de algumas RSC’s 
paradas no gabinete da reitoria;

  Solicitar o encaminhamento do processo eleitoral 
para escolha dos membros da CPPD, pedindo 
condições de trabalho para a Comissão;

  Manter presente a assessoria jurídica do 
SINASEFEIFBA durante as negociações;

  Não estabelecer pontos centrais para as 
categorias, manter a pauta unificada nas 
negociações;

  Solicitar à assessoria jurídica nacional do 
SINASEFE uma nota técnica sobre o ponto eletrônico 
e as 30 horas.

2) 30 HORAS

  Acatar proposta do GT dos Técnicos 
Administrativos.

3) PONTO ELETRÔNICO

  Manter a pauta de revogação da Portaria nº 709 
para todas as categorias.

4) RESOLUÇÃO nº 46

  Formar uma nova comissão para estudar os 
impactos da aplicação dessa resolução, a partir 
da análise do relatório a ser produzido pelo GT do 
CONSUP, com participação paritária entre gestão e 
docentes indicados pelo CEG. A proposta elaborada 
por essa comissão deverá ser apreciada pela 
comunidade/assembleia, sendo que o CONSUP 
somente avaliará o documento final posteriormente 
à Assembleia Estadual dos Servidores.

5) INTRAIFBA

  Acatar a proposta de negociação com o 
seguinte adendo: “toda vez que a gestão citar o 
SINASEFEIFBA ou representação dos servidores, ou 
algum(a) servidor(a), deve ser permitido o direito de 
resposta sem moderador”.

6) PAD’s

  Supressão do PAD, já finalizado, como impeditivo 
para movimentação de servidor(a).

7) COLÉGIO DE DIRIGENTES 

  Acatar a proposta negociada, acrescentando 
a exigência da transmissão da reunião por 
webconferência.

Representantes da Direção Nacional do SINASEFE e das Seções 
Sindicais IFBA e IFRN, em greve, se reuniram com dirigentes da Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica do MEC - SETEC/MEC, no dia 
19/05/2015. A reunião tratou, prioritariamente,  das pautas das Seções 
Sindicais em greve. A representação da Seção Sindical IFBA aproveitou 
o espaço para denunciar à SETEC uma série de desmandos praticados 
pela Reitoria do IFBA, que motivaram a greve dos servidores no nosso 
Instituto. Os Processos Administrativos Disciplinares - PADs políticos, a 
suspensão sem justificativas legais da reunião do CONSUP e as decisões 
ilegais ad referedum,  a falta de transparência no Colégio de Dirigentes, a 
inexistência de diálogo com os trabalhadores e o Sindicato, dentre outras 

ações, foram denunciadas e serão enviadas posteriormente por meio 
de um dossiê ao MEC. Nesse sentido, a SETEC/MEC se comprometeu a 
analisar as denúncias bem como, dar o encaminhamento devido.

A Direção Nacional junto com as Seções Sindicais presentes ao 
encontro cobraram ainda um posicionamento por parte da SETEC sobre 
questões que haviam sido anteriormente pautadas, principalmente sobre 
aquelas que também motivaram a greve, tais como: ponto eletrônico para 
TAEs e Docentes, ampliação da democracia nos IFs e jornada de trabalho 
docente. A SETEC ficou de fornecer resposta na próxima reunião, marcada 
para o próximo dia 9 de junho. Até lá devemos permanecer vigilantes e 
mobilizados.

REITOR DO IFBA É DENUNCIADO NO MEC E SETEC 
VAI SE PRONUNCIAR SOBRE PONTO ELETRÔNICO
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Reunidos no Auditório do IFBA Campus Jequié, 
representantes dos Técnicos Administrativos em 
Educação de sete campi do Instituto (Eunápolis, Feira 
de Santana, Jequié, Porto Seguro, Seabra, Valença 
e Vitória da Conquista) discutiram diversos pontos 
relacionados aos principais pontos da pauta de 
reivindicações da greve para a categoria.

A reunião, que começou às 14h e foi suspensa às 
20h, discutiu-se a legalidade do ato administrativo do 
reitor Renato da Anunciação ao revogar a Resolução 

nº 23/2012 através da Resolução nº 19/2015, via 
Ad Referendum. Em decorrência desse primeiro 
ponto, surgiu também a questão de que os efeitos 
da Portaria nº 1.060/2015 tornar-se-ão nulos, a 
partir da ilegalidade do ato administrativo referente à 
Resolução nº 19/2015.

Outros temas também foram abordados, como 
a flexibilização das 30h de trabalho semanais para os 
TAEs, a representatividade da categoria em diversos 
setores administrativos e políticos do Instituto, além 

de levantamento de sugestões para uma minuta 
alternativa à Resolução nº 23/2012.

Devido à longa pauta de discussão, alguns 
outros pontos foram discutidos na manhã de 
quarta-feira, 20/05, como a elaboração de propostas 
a serem apresentadas à reitoria na próxima mesa de 
negociações. Todo conteúdo resultante desta reunião 
de trabalho dos TAEs foi apresentado na Assembleia 
Estadual, que aconteceu no mesmo dia, a partir das 
13h30m, no auditório do Campus Jequié.

Por Dr. André Sturaro - Advogado do SINASEFE-IFBA

No processo nº 0012780-73.2015.4.01.3300, que trata do ponto eletrônico imposto aos 
docentes, foi decisão pelo Juiz Wilson Alves, da 7ª Vara Federal, o indeferindo do pedido 
de antecipação de tutela. 

A despeito da forma pessimista e parcial como foi divulgada pela gestão do IFBA tal 
decisão judicial visando desarmar o movimento grevista na instituição, o ato é preliminar 
(antecipação de tutela) e, portanto, sequer o mérito da questão foi julgado na 1ª instância. 
Cabendo após isso, recursos na 2ª instância e no Superior Tribunal de Justiça - STJ.  

Além disso, em que pese o respeito ao entendimento do julgador, reputamos que 
há equívocos na decisão, motivo pelo qual, tão logo seja publicada, o sindicato deverá 
recorrer da decisão.

DECISÃO PRELIMINAR SOBRE 
O PROCESSO DO PONTO ELETRÔNICO 
PARA DOCENTES DO IFBA

TAES SE REÚNEM EM JEQUIÉ
PARA DEFINIREM AÇÕES DE GREVE
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A Comissão instituída pelo CONSUP 
(Resoluções n° 03, de 05/02/2015 e n° 
18, de 10/04/2015) com a finalidade de 

acompanhar a implementação da Resolução Nº 46, 
de 17/07/14, que dispõe sobre a Regulamentação 
da Carga Horaria e das Atividades dos Docentes 
no âmbito do IFBA, e que deverá elaborar 
Relatório acerca do acompanhamento realizado 
que poderá subsidiar ajustes na Resolução Nº 
46/2014, submeterá o Relatório supracitado no dia 
02/06/2015, para a apreciação do CONSUP na 3ª 
Reunião Ordinária daquele órgão colegiado, a ser 
realizada no dia 18/06/2015.

Para elaboração do referido relatório, a Comissão 
elaborou formulários eletrônicos e os encaminhou 
a comunidade no dia 18/05/2015 visando colher 
informações dos docentes nas suas atividades de 
ensino, pesquisa, extensão e administrativas.

Em seguida, a referida Comissão enviou 
comunicado esclarecendo que a data original de 
encerramento foi adiada do dia 22/05/2015 para 
28/05/2015 e que a mudança da data deve-se 
a necessidade de alguns esclarecimentos do 

preenchimento dos formulários definidos no manual 
disponível e atualizado no link abaixo:

https://docs.google.com/document/
d/1vZyCml6eqTfUn5SFYNyFnSL9Ft
mJ- 5Wqo3oTHET0e1w/pub

No que concerne a esse ponto da pauta de 
greve, a Assembleia Estadual dos Servidores do IFBA, 
realizada no dia 20/05/2105, definiu que iremos 
propor a Reitoria, na próxima Mesa de Negociação, a 
formação de uma nova Comissão, com participação 
paritária da gestão e de docentes indicados pelo CEG, 

para estudar os impactos da aplicação da Resolução 
Nº 46, a partir da análise do Relatório a ser produzido 
pela Comissão do CONSUP acima citado.

Além disso, iremos propor que o documento 
elaborado por essa nova Comissão deverá ser 
analisado pela comunidade, sendo que o CONSUP 
somente avaliará o documento final posteriormente 
a sua apreciação pela Assembleia Estadual dos 
Servidores.

Portanto, o Comando Estadual de Greve orienta 
a todos os docentes que preencham os formulários 
enviados pela Comissão do CONSUP para que 
possamos iniciar a negociação desse ponto de pauta 
com maior segurança.

A servidora Roseli de Fátima Afonso foi eleita em plenária para participar, como 
observadora, no Congresso da CSP – Conlutas, - Central Sindical e Popular, a ser realizado 
de 04 a 07 de junho, em Sumaré - SP.

CONGRESSO CSP (DELEGADOS)

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 - Porto Seguro
Roseli Afonso – Feira de Santana
Helder Kenji Tanaka – Porto Seguro

Comunicação: 
Rosângela Castro
Flaviane Nascimento – Eunápolis
Francisco Vanderlei Ferreira da Costa – Porto Seguro
Philipe Murilo Carvalho - Itabuna
Ivan Bezerra - Jornalista Campus Jequié

COMISSÃO DO CONSUP DIVULGA 
PLANILHAS PARA SUBSIDIAR 
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO 
SOBRE RESOLUÇÃO Nº 46
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