
 

ATA   DE   REUNIÃO   DO   SINASEFE-IFBA   E   REPRESENTANTES   DOCENTES   COM   OS  

MEMBROS   DA   CCPD/IFBA  

 

Data:   07   de   agosto   de   2019  

Local:   Sala   da   Comissão   de   Permanente   de   Pessoal   Docente   -   CPPD   /   Reitoria   do   IFBA  

Participantes:   

Pela   CPPD  

Professor   Ronaldo   Bruno   -   Presidente   da   CPPD  

Professora   Catarina   -   membro  

Professora   Emiliana   -   membro  

Professor   Alexandre   Boleira   -   membro  

Raimundo   Fraga   -   Técnico   da   CPPD  

Teresa   Bahia   -   Técnica   da   CPDD  

Pelo   SINASEFE-IFBA  

Matheus   Santana   -   Coordenador   Geral  

Professor   Georges   Rocha   -   Coordenador   de   Assuntos   Jurídicos  

Dra.   Carolina   Heim   -   Advogada   do   SINASEFE-IFBA  

Pela   Comissão   de   Docentes   interessados   nos   Processos   em   tramitação   na   CPPD  

Professor   Bruno   dos   Santos   Silva  

Professor   Danilo   Santos   Souza  

 

A  reunião  foi  iniciada,  por  volta  das  11h20mim,  com  o  relato  do  representante  do               

SINASEFE-IFBA,  professor  Georges  Rocha,  que  fez  uma  breve  introdução  sobre  a  situação  de              

dezenas  de  docentes  que  vêm  sistematicamente  procurando  a  direção  do  SINASEFE-IFBA,  de             

modo  a  buscar  mediação  do  Sindicato,  visando  o  estabelecimento  de  um  diálogo  com  esta  CPPD                

para  esclarecimentos  acerca  da  atual  situação  desta  Comissão  no  que  concerne:  a  sua  composição,               

as  condições  físicas  e  operacionais  de  seu  funcionamento,  os  membros  do  seu  pessoal  técnico,  a                

frequência  de  reuniões,  os  critérios  utilizados  para  o  estabelecimentos  da  ordem  dos  processos              

para  julgamento  e  andamento,  e  tudo  mais  que  pudesse,  com  a  intermediação  deste  Sindicato,               
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fazer  fluir  com  maior  celeridade  à  tramitação  dos  processos  de  progressão,  RSC,  afastamentos,              

promoções  para  Classe  Titular  docente,  aceleração  de  carreira,  mudança  de  regime  de  trabalho,              

Retribuição   de   Titulação,   e   revisões   de   processos   de   várias   naturezas   e   outras   atividades.   

 Na  condição  de  ex-integrante  do  CONSUP,  compondo  as  comissões  que  trouxeram  para  as               

normas  internas  do  IFBA  as  legislações  sobre  Classe  Titular,  RSC  e  outras  atividades  relacionadas               

ao  funcionamento  desta  CPPD  e  da  CIS,  o  professor  Georges  manifestou  expressamente  o              

conhecimento  e  a  compreensão  acerca  das  dificuldades  que  as  Comissões  de  Pessoal  Docente              

(CPPDs)   e   dos   técnicos   e   técnicas   administrativos   (CIS)   vêm   passando   no   IFBA.   

 Diante  do  exposto,  o  professor  Ronaldo  Bruno,  e  demais  membros  da  CPPD  e  seu  corpo                 

técnico,  relataram  os  seguintes  problemas  que  vêm  comprometendo  a  celeridade  no  trâmite  dos              

processos   atualmente   em   curso   na   CPPD:   

● instabilidade  de  acesso  à  internet  pelo  fraco  sinal  da  rede  sem  fio  na  sala  em  que  as                  

reuniões   e   trabalhos   com   processos   ocorrem;  

● frequentes   travamentos   no   sistema   SEI;  

● disponibilidade,  para  a  Comissão,  de  apenas  01  (um)  aparelho  notebook,  este  com  a              

configuração   obsoleta;  

● o  fato  de  a  composição  da  CPPD  ser  provisória  e  não  contemplar  todas  as  classes,  o  que  é                   

previsto   em   legislação;  

● as  cargas  horárias  dos  membros  da  Comissão  elevadas,  ignorando  a  Resolução  de  carga              

horária  docente  em  vigor  na  instituição,  tendo  um  de  seus  membros  um  total  de  24  horas                 

em  sala  de  aula,  o  que  vem  a  dificultar  a  disponibilidade  dos  docentes  em  realizar  o                 

trabalho;   

● a   falta   de   espaço   no   estacionamento   na   Reitoria   para   os   membros   da   Comissão;  

● problemas  diversos  relacionados  aos  tipos  de  demanda  dos  docentes  (docentes  solicitando            

várias  progressões  atrasadas  com  legislações  diferentes  ao  mesmo  tempo;  docentes  que,            

aparentemente,  não  consultam  a  página  da  CPPD  e  a  cartilha  própria  para  construir  os               

processos  de  acordo  com  a  legislação  e  os  procedimentos  indicados  pela  Comissão,  entre              

outros);  

2  
 



 

● demandas  de  Diretores  Gerais  que  vêm  apresentando  à  CPPD  listas  de  docentes  para  terem               

prioridade   no   processamento   de   processos   de   docentes   de   seus   campi;  

● a   homologação   dos   resultados   dos   processos   sendo   reformada   pelo   gabinete   da   Reitoria;  

● devido  a  acúmulo  de  processos,  as  reuniões  da  Comissão,  cuja  norma  estabelece  uma              

frequência   de   duas   vezes   por   mês,    vêm   ocorrendo   uma   vez   por   semana;  

● dificuldade  no  que  se  refere  ao  fluxo  de  processos  de  RSC,  pois  somente  2  pessoas  na                 

CPPD  têm  domínio  de  como  funciona  o  processo,  assim  os  processos  de  RSC  ficam               

concentrados  nesses  servidores,  onde  atualmente  somente  um  servidor  está  responsável  por            

acompanhar   e   realizar   os   sorteios   .  

● a  partir  de  09  de  outubro  de  2018,  com  a  recomposição,  sem  eleição  da  CPPD,  foi                 

constatada  a  impossibilidade  de  acesso  ao  banco  de  dados  da  CPPD  (RSC.upload)  devido  à               

perda  da  senha  de  acesso  ao  sistema;  em  função  disto,  novo  procedimento  foi  adotado  para                

o  sistema  de  processamento  das  demandas  RSC  dos(as)  docentes,  bem  como  do             

relacionamento  de  avaliação  destes  processos,  o  que  vem  gerando  a  exposição  do  avaliador              

para   o   avaliado;  

● foram  mencionados  alguns  problemas  com  relação  ao  funcionamento  do  SIMEC:  alguns            

processos  de  docentes  chegam  na  CPPD  sem  o  cadastro  completo  SIMEC  que             

impossibilita   o   sorteio   de   bancas   para   avaliação.  

 

Com  a  chegada  do  Coordenador  Geral  do  SINASEFE-IFBA,  Matheus  Santana,  por  volta             

das  11h40mim,  o  mesmo  fez  uma  manifestação  acerca  do  papel  institucional  do  SINASEFE  junto               

à  CPPD  e  à  CIS,  explicando  a  relação  entre  as  Comissões  locais  e  nacionais,  particularmente  a                 

CPRSC,   CND   e   CIS   Nacional.   

O  professor  Danilo  Santos  Souza  informou  que,  na  tentativa  de  contribuir,  requereu,             

voluntariamente,  abrindo  mão  de  diárias  e  passagens,  por  memorando  no  sistema  SEI  à  CPPD,  sua                

participação  na  Comissão  como  membro  Classe  D1,  já  que  esta  não  tinha  representante,  mas,  o                

processo   foi   concluído   nas   unidades   Gabinete   e   CPPD   sem   uma   resposta.   

 O  professor  Danilo  Souza  também  destacou  que  o  artigo  14  da  Resolução  Nº171/2014  da                

RSC  estabelece  que  sejam  criados  blocos  de  no  máximo  30  processos  usando  como  critério  a  data                 
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de  entrada  na  CPPD,  tendo  prioridade  no  processamento,  e  que  dentro  do  bloco  a  prioridade  deve                 

ser  do  servidor  com  mais  tempo  de  serviço  no  IFBA.  Ou  seja,  após  a  solução  de  cada  processo                   

desse  bloco,  deve  se  iniciar  o  processamento  das  demais  demandas.  Isso  não  quer  dizer  que,  se                 

nada  houver  para  se  fazer  nos  processos  do  referido  bloco,  não  se  possa  executar  outras  ações  dos                  

processos   protocolados   por   ordem   cronológica.   

 O  professor  Danilo  Souza  informou  que  o  gabinete  da  Reitoria  vem  reavaliando  processos               

prontos  para  homologação,  e  essa  reavaliação  não  está  prevista  em  nenhuma  regulamentação  ou              

regimento  dos  processos  de  RSC.  Pede  que  a  CPPD  apresente  parecer  nesses  processos  que  foram                

negados  pela  Reitoria  para  resolver  o  problemas  dos  colegas  que  estão  com  os  processos  parados                

após  a  devolução  pelo  Gabinete.  Informou,  também,  que  alguns  processos  vêm  tendo  também              

longos  períodos  de  duração  entre  os  sorteios  de  avaliadores,  no  seu  caso  em  particular,  foi                

realizado  um  sorteio  em  novembro/2018  e  um  segundo  sorteio  em  maio/2019.  O  professor  Bruno,               

outro  representante  dos  docentes  que  têm  tido  problemas  com  celeridade  processual  na  CPPD,              

afirma  que,  no  seu  caso,  os  sorteios  também  ocorreram  apenas  duas  vezes  entre  agosto  de  2018  e                  

agosto  deste  ano  de  2019.  Foi  pontuado,  por  ambos,  a  falta  de  transparência  da  CPPD  ao  não                  

registrar  plenamente  nos  processos,  o  número  de  convites  realizados,  os  aceites,  as  recusas  e  as                

comprovações   devidas   de   que   os   sorteios   foram   de   fato   realizados.   

O  professor  Danilo  Souza  relata  que  um  dos  problemas  maiores  para  conclusão  dos              

processo  de  RSC  é  o  tempo  de  espera  de  resposta  dos  convites  e  a  quantidade  de  convites  que  são                    

realizados,  que,  segundo  o  técnico  Raimundo  Fraga,  atualmente  o  prazo  para  resposta  é  de  15  dias                 

e  são  realizados  somente  2  convites  de  avaliadores  externo  e  1  convite  de  avaliador  interno,  e                 

quando  há  uma  retorno  negativo  é  realizado  o  convite  para  suplentes.  O  professor  Danilo  sugere                

que  seja  realizado  um  número  maior  de  convites  (5  externos  e  5  internos)  onde  os  primeiros  a                  

responderem  a  solicitação  com  aceite  para  avaliação  serão  os  avaliadores  dos  processos,  e  os               

demais  a  CPPD  informaria  que  a  banca  já  foi  constituída  de  modo  a  agradecer  a  disponibilidade.                 

Além  de  sugerir  que  o  prazo  de  espera  para  novos  sorteios  seja  reduzido  para  5  a  7  dias  no                    

máximo.  

O  professor  Danilo  Souza  relatou  ainda  os  problemas  relacionados  ao  SIMEC,  explicando             

que  alguns  servidores  não  sabiam  que  o  cadastro  no  SIMEC  não  havia  sido  concluído  com  sucesso                 
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e  a  CPPD,  em  alguns  processos,  demorou  meses  para  informar  desses  problemas  nos  processos               

individuais.  Assim,  o  citado  professor  pede  uma  melhor  atenção  da  CPPD  para  verificar  o  mais                

breve   possível   se   o   cadastro   está   realizado   de   forma   adequada   ou   não.   

 O  professor  Ronaldo  Bruno  informou  que  ocorrem  vários  problemas  nesta  etapa  do              

processamento  das  demandas  dos  docentes  (sorteio  e  avaliação  dos  processos).  Além  de  casos              

cujo  protocolamento  do  processo  ocorre  de  forma  inadequada,  o  que  impede  o  sorteio  dos               

avaliadores,  outros  docentes  (inscritos  no  banco  de  avaliadores  e  que  são  da  instituição)  não               

respondem  ou  se  recusam  a  realizar  as  avaliações  as  quais  foram  sorteados  para  fazer.  Há  casos  de                  

um  mesmo  docente,  com  processo  próprio  sendo  avaliado  pela  CPDD,  recusar-se  seguidamente  a              

avaliar   um   processo   de   outro   docente.   

 Sobre  a  re-composição  da  CPPD,  os  professores  Danilo  Souza  (Euclides  da  Cunha),  Marcelo               

(Ubaitaba)  e  a  professora  Viviane  (Euclides  da  Cunha),  bem  como  dois  professores  indicados  pelo               

Diretor  Geral  de  Eunápolis,  se  colocaram  à  disposição  para  fazerem  parte  da  CPPD,  abrindo  mão                

de  diárias.  No  entanto,  essas  solicitações  não  foram  acolhidas  pelo  presidente  da  Comissão,  nem               

pelo  Gabinete  da  Reitoria.  Além  disso,  o  professor  Danilo  Souza  informou  que  foi  enviado  ao                

gabinete  da  Reitoria  um  memorando  assinado  por  cerca  de  60  docentes  solicitando  informações  e               

providências   para   o   pleno   funcionamento   da   CPPD,   o   mesmo   não   tendo   qualquer   resposta.   

 Sobre  a  evolução  do  pagamento  de  pró-labore  dos  avaliadores  das  RSC  obtiveram-se  os               

seguintes   números:   

Tabela   de   valor   de   pró-labore   para   avaliadores(as)   RSC  

 

ANO   VALOR(R$)  

2014  219,00  

2015  230,75  

2016  230,75  

2017  411,17  

2018  431,10  

2019  447,71  
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Não  obstante,  desde  julho  de  2017  o  IFBA  não  vem  pagando  os  pró-labores  para  os  avaliadores                 

dos   processos   de   RSC   dos   docentes   da   instituição.  

Outra  informação  relevante  é  que  o  responsável  do  IFBA  junto  ao  cadastro  do  SIMEC  na  condição                 

de  mediador,  é  o  professor  Francisco  Reis,  lotado  no  Campus  Salvador.  Este  deve  ser  contactado                

para  tentar  solucionar  problemas  relacionados  ao  processamento  de  informações  dos  cadastros  de             

docentes   que   eventualmente   estão   sendo   convidados   para   avaliarem   os   processos   de   RSC.  

A  demanda  total  de  processos  analisados  e  processados  pela  CPPD  muda  a  cada  instante  em                

função  da  natureza  (vários  tipos  de  pedidos  relacionados  a  carreira  do  docente)  e,  sobretudo,  em                

função  da  instituição  possuir  atualmente  um  grande  número  de  docentes  com  pouco  tempo  na               

instituição   ou   que   enseja   vários   e   seguidos   diferentes   pedidos.  

A  seguir,  apresenta-se  uma  tabela  com  o  número  de  processos,  por  natureza  de  demanda,               

identificados   no   início   do   dia   da   reunião,   07   de   agosto   de   2019.  

 

Número   de   processos   por   natureza   de   demanda  

Progressão  215  

RSC  149  

Revisão   de   RSC  18  

Retribuição   por   titulação  17  

Aceleração   13  

Revisões   de   processo   de   acelerações   e  
progressões  

5  

Promoção   para   classe   titular  4  

Afastamento  2  

Mudança   de   regime   de   trabalho  1  

TOTAL   DE   PROCESSOS   424  

fonte:   CPPD   -   IFBA   em   07   de   agosto   de   2019  
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O  Coordenador  Geral  do  SINASEFE-IFBA,  Matheus  Santana,  necessitou  sair  da  reunião  por  volta              

das   12h30.  

Em  função  de  tudo  mencionado  na  reunião,  houve  uma  concordância  pelos  presentes  sobre  a               

necessidade  urgente  de  descentralização  das  atividades  da  CPPD  nos  Campi  do  IFBA,  haja  vista  o                

que   já   vem   ocorrendo   em   outras   Instituições.   

Finalizou-se  a  reunião  por  volta  das  13h20,  estabelecendo-se  os  seguintes  compromissos  das             

partes   interessadas   no   pleno   e   efetivo   funcionamento   da   CPPD:  

1. Os  coordenadores  do  SINASEFE  presentes  na  reunião  informaram  que  poderão,  mediante            

aprovação  da  direção,  disponibilizar  em  regime  de  comodato  um  roteador  e,            

eventualmente,  um  computador  laptop  com  o  objetivo  de  atenuar  os  problemas  com  a              

infraestrutura   da   Comissão   e   diminuir   o   estoque   de   processos   represados;  

2. Intensificar  o  trabalho  da  CPPD,  observando-se  a  legislação  no  que  concerne  aos  processos              

mais  antigos  (blocos  de  30  processos)  e  aos  processos  dos  servidores  com  maior  tempo  de                

atividade  na  instituição,  sem  prejuízo  do  que  já  é  estabelecido  na  legislação  sobre              

portadores   de   doenças   graves   e   no   Estatuto   do   Idoso   -   Lei   No   10.741/2003;  

3. Diminuir  o  prazo  de  resposta  para  os  convites  realizados  nos  processos  de  RSC  e  aumentar                

o  número  de  avaliadores  convidados  por  sorteio,  objetivando  uma  maior  celeridade  na             

conclusão   dos   processo   de   RSC;  

4. Recompor  a  composição  da  CPPD,  observando-se  os  pedidos  de  contribuições  voluntárias            

de  docentes  para  fazerem  parte  da  Comissão  e  a  necessidade  de  existência  de  todas  as                

Classes   de   docentes   atuando   no   IFBA;  

5. Compromisso  da  direção  do  SINASEFE-IFBA  de  fazer  injunções  junto  à  Reitoria  do  IFBA              

visando  solucionar  alguns  dos  problemas  mencionados  nesta  reunião  e  que  são  de             

responsabilidade  da  gestão  e,  sobretudo,  solicitar  a  realização,  no  tempo  mais  célere             

possível,  as  eleições  para  escolha  de  novos  membros  da  CPPD,  pois  a  última  eleição               

ocorreu   em   2016.   

 

Não   havendo   mais   o   que   relatar,   assinam   esta   Ata   os   presentes   à   reunião:  
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