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A reforma curricular no IFBA é um assunto que 
continua rendendo e é sempre motivo de ques-
tionamentos em nossos canais de comunicação 
e assembleias. Por estes motivos, o SINASEFE-
IFBA conversou com o professor de Sociologia 
do Campus Salvador, Alberto Leal Neto, um 
dos estudiosos sobre o assunto. Com Mestra-
do em Educação pela Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), o tema de sua dissertação foi “a 
educação profissional integrada ao ensino mé-
dio no governo Lula: uma análise a partir da 

O processo de adoção de uma criança no Bra-
sil costuma ser demorado e bastante trabalho-
so, afinal trata-se do acolhimento de vidas. Em 
setembro de 2016, após seis anos de espera 
na fila, a professora do IFBA Simões Filho Ana 
Chiara recebeu um telefonema 
da Vara da Infância, informando 
que havia uma criança para ado-
ção. “Em menos de uma sema-
na, meu coração soube que es-
tava grávido, gerou, e teve uma 
filha”, resume a docente.
Era final de semestre e, de pos-
se da guarda da criança, ela so-
licitou a licença adotante, com 
o prazo de 180 dias (equipara-
ção à licença gestante). Mesmo 
com a vida transformada de uma 

categoria trabalho”. 
Atualmente, está fa-
zendo Doutorado na 
Universidade sobre 
“a formação humana 
no contexto do ensino 
médio-técnico a partir 
do olhar de egressos 
de um curso integra-
do”. Confira a entre-
vista em nosso site.

Um olhar sobre a reforma curricular no IFBA

Gestão burocratizada e desumanizada do IFBA prejudicou professora em 
processo de adoção

hora para outra e uma recém-nascida que pre-
cisava de seus cuidados, ela concordou com a 
Direção do Campus de fechar as atividades 
do semestre para não prejudicar os(as) estu-
dantes e, em seguida, usufruir da licença. A 

Direção de Ensino da unidade 
anexou ao pedido de licen-
ça um memorando explican-
do toda a situação. Segundo a 
docente, tudo parecia razoável 
e tranquilo, mas não foi bem 
assim que aconteceu. Na épo-
ca da formalização do pedido, 
ela ficou sabendo que não po-
deria usufruir os seis meses de 
licença que são concedidos à 
mãe-gestante, somente foram 
liberados 135 dias. 

Consulta, raio X, limpeza, cirurgia, colocação 
de aparelho, restauração, prevenção de cá-
ries. Estes são alguns dos procedimentos dis-
ponibilizados pela Odonto System e Odonto-
Prev, convênios odontológicos oferecidos pelo 
SINASEFE-IFBA aos/às sindicalizados(as) e de-
pendentes. 
Com o desconto para sindicalizado(a), a 
Odonto System custa R$ 13,50 por pessoa e 

a OdontoPrev Especial R$ 22 ou R$ 70 a op-
ção Master. O pagamento é feito através de 
autorização para débito automático no Banco 
do Brasil. Para solicitar a adesão, basta o(a) 
associado(a) preencher o formulário na sede 
do SINASEFE-IFBA ou entrar em contato com a 
Secretaria (71 3243-7414) para passar as in-
formações por telefone ou email.

Convênios com o SINASEFE-IFBA oferecem serviços odontológicos

Ilustração: Paula Rodrigues
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Quem teve o Reconhecimento de Saberes e 
Competências (RSC) lançado como verbas de 
exercícios anteriores deve entrar em contato, 
com urgência, com o SINASEFE-IFBA para não 
perder o direito à totalidade dos respectivos 
créditos, pois, para muitos(as) docentes, está 
se aproximando o prazo da prescrição. O limi-
te para o pagamento administrativo de mui-
tos desses valores encerra em dezembro deste 
ano e os Institutos Federais estão alegando fal-
ta de verba para quitar os débitos. Por isso, é 
necessário avaliar, caso a caso, a conveniência 
de ingressar em juízo imediatamente, como a 

Urgente: Servidores(as) ativos(as) e aposentados(as) com RSC lançado 
como verbas de exercícios anteriores precisam procurar o SINASEFE-IFBA

forma de inter-
romper uma pos-
sível prescrição e 
garantir o rece-
bimento de par-
celas não pagas 
do RSC, inclusive 
quanto aos exer-
cícios anteriores, 
já que o deferi-
mento adminis-
trativo tem cará-
ter retroativo.

Após diversos ofícios e solicitações de audiên-
cia sem resposta, o SINASEFE-IFBA tentou no-

vamente uma 
reunião com a 
gestão do Insti-
tuto para esta-
belecer um ca-
nal de diálogo 
permanente e 
debater reivin-
dicações his-
tóricas dos(as) 
servidores(as), 
como o ponto 

eletrônico e a carga horária (TAE e docentes). 
No entanto, no fim de junho, o IFBA respon-

Gestão do IFBA nega diálogo e processa, mais uma vez, dirigentes do 
SINASEFE-IFBA

deu, através de ofício, que estava impossibili-
tado de atender o pleito, pois “as pautas já fo-
ram devidamente analisadas e discutidas entre 
as partes”.
As perguntas que ficam são: quando houve 
essa discussão, se, há mais de dois anos, o 
IFBA não recebe o Sindicato para debater as 
questões importantes para a categoria? Por 
que a instituição não admite suas práticas an-
tissindicais e persecutórias, como o rompimen-
to do diálogo com a entidade sindical, a perse-
guição a dirigentes e representantes sindicais, 
a exclusão do SINASEFE-IFBA do CONSUP e 
as suas manobras para barrar qualquer tema 
importante para os(as) servidores(as) no Con-
selho, órgão máximo da instituição?

Os(as) servidores(as) do IFBA contam com 
mais um benefício: desconto na Churrasca-
ria e Pizzaria Emiliana, localizada no bair-
ro do Barbalho, em Salvador. O restaurante 
oferece um buffet variado de saladas, pratos 
quentes e churrasco por R$ 40 o quilograma, 

mas para os(as) trabalhadores(as) do Instituto 
o valor cai para R$ 35/kg. O estabelecimento 
funciona das 11h30 às 23h30 e fica na Rua Si-
queira Campos, próximo ao Campus Salvador. 
Para ter acesso ao desconto, basta apresentar 
a identidade funcional. 

Servidores(as) do IFBA têm direito a desconto na Churrascaria e Pizzaria 
Emiliana
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Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica 
Rua Aristides Ático, nº 56, Barbalho. CEP: 40.301-220 Salvador-BA. 

Tel: (71) 3243-7414 / e-mail: sinasefeba@uol.com.br

Textos: Márcia Guimarães
Diagramação: Paula Rodrigues
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