
Ofício nº __/2022                                      Vitória/ES, 23 de setembro de 2022

AO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Assunto: Minuta da resolução do Conselho Superior que regulamenta as atividades

docentes no âmbito do Instituto Federal do Espírito Santo, com aparo na Portaria

MEC/SETEC n° 983 de 18 de novembro de 2020

URGENTE

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA,

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL IFES, entidade

sindical, com sede à Rua Barão de Mauá, n.º 160, Jucutuquara, Vitória/ES, CEP:

29.040-860, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.658.820/0025-30, neste ato representado

estatutariamente por seus coordenadores gerais, vem perante Vossas Senhorias expor

e requerer o seguinte:
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O SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA,

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SEÇÃO SINDICAL IFES é uma entidade de classe,

representativa de seus associados, preenchendo os requisitos estabelecidos no artigo

8°, inciso III, da Constituição Federal, combinado com o artigo 240, alínea "a", da Lei

n° 8.112/90, in verbis:

Constituição Federal

Artigo 8º, inciso III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e

interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em

questões judiciais ou administrativas;

Lei nº 8.112/90

Art. 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da

Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os

seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes:

a) de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto

processual;

Relevante mencionar, também, que o artigo 5º do Regimento Interno do

SINASEFE-IFES estabelece o seguinte: “À SEÇÃO SINDICAL DE IFES CABE A

DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS DA

CATEGORIA FILIADA, INCLUSIVE EM QUESTÕES JUDICIAIS OU

ADMINISTRATIVAS”.

Conforme o entendimento da categoria, a Portaria MEC/SETEC n° 983 de 18 de

novembro de 2020, foi instituída de forma antidemocrática pelo Ministério da Educação,

e está sendo apreciada pelo Conselho Superior do Ifes desconsiderando os

questionamentos acerca de sua legalidade, arguida por meio do Projeto de Decreto

Legislativo (PDL) 483/20.
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Vale destacar que a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o

Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 483/20 que anula a Portaria nº 983, de 18 de

novembro de 2020, do Ministério da Educação, que altera a carga horária de

professores dos institutos federais. Atualmente o PDL 483/20 encontra-se na Comissão

de Constituição e Justiça e de Cidadania aguardando deliberação.

Cumpre consignar abaixo a fundamentação do Deputado Glauber Braga contida

no PDL 483/20, que justifica a anulação de referida Portaria:

(...)

Para Glauber Braga, o Poder Executivo exorbitou o poder

regulamentar porque, na legislação da educação brasileira,

a única norma existente sobre carga didática docente é a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que

determina carga horária mínima de oito horas semanais nas

instituições públicas de educação superior. “Se matéria

dessa natureza é tratada em nível de lei ordinária, não

parece adequado que ela seja objeto de norma

regulamentar, como é o caso da Portaria ministerial em

comento”, avaliou.

O deputado também destacou que o aumento de carga

horária pode resultar em sobrecarga de atividades

didáticas para os professores em prejuízo da

extensão, pesquisa e inovação. “A Portaria nº 983, de

2020 entra em grau de detalhamento normativo que

claramente avança sobre essa autonomia assegurada em lei

aos institutos federais”, destacou. Fonte: Agência Câmara

de Notícias

(https://www.camara.leg.br/noticias/844167-comissao-apro

va-projeto-que-anula-portaria-sobre-carga-horaria-de-instit

utos-federais)
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Data máxima vênia, a Portaria n. 983, de 18 de novembro de 2020, do Ministério

da Educação consubstancia ato administrativo desprovido de técnica normativa e

dotado de vícios de legalidade, visto que, ao emitir a referida Portaria, o Ministro de

Estado ignora o sistema constitucional de proteção ao direito fundamental à educação,

às liberdades fundamentais e à autonomia das universidades, que é extensível às

instituições integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e

Tecnológica.

No que diz respeito ao modo pelo qual as instituições de ensino devem distribuir

a carga horária semanal dos seus docentes (mínimo de 14 horas semanais para os

docentes em regime de tempo integral e mínimo de 10 horas semanais para os

docentes em regime de tempo parcial), além de promover teratológica ingerência sobre

a autonomia didático-científica das instituições de ensino, implica preterição na tríade

para a qual existem tais instituições, isto é, o exercício das atividades de ensino, de

pesquisa e de extensão.

A medida também não encontra base legal, indo até mesmo de encontro à Lei de

Diretrizes e Bases da educação, que, ao dispor especificamente sobre a educação

superior, estabelece que, “nas instituições públicas de educação superior, o professor

ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas”, conforme dispostos no art.

57 do referido dispositivo legal.

Outro porto que deve ser alterado na minuta da resolução que regulamenta as

atividades docentes no âmbito do Instituto Federal do Espírito Santo é a falta de

limitação de carga horária máxima semanal. Tal ausência permite que gestores

imponham carga horária de aula além do limite da razoabilidade, dificultando ou até

mesmo impedindo que os docentes exerçam com plenitude suas atividades de pesquisa

e extensão, além de limitar a participação dos docentes em instâncias importantes do

IFES como os núcleos e Comissões que tratam de políticas relevantes como a educação

antirracista (Neabi), educação inclusiva (Napne), entre outras.

Vale destacar, ainda, que diante do atual cenário político, com a proximidade das

eleições para presidente, senadores e deputados, não se mostra razoável pautar com

tamanha celeridade a votação da minuta da resolução do conselho superior que

regulamenta as atividades docentes no âmbito do Instituto Federal do Espírito Santo.
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Portanto, o Sinasefe–IFES, na busca resguardar o direito dos Docentes a uma

carga horária justa e adequada, onde estes possam exercer com plenitude suas

atividades de ensino, pesquisa e extensão, vem, respeitosamente, requerer, com o

máximo de urgência, a exclusão de pauta de votação da minuta da resolução que

regulamenta as atividades docentes no âmbito do Instituto Federal do Espírito Santo,

consubstanciada por meio da Portaria MEC/SETEC n° 983 de 18 de novembro de 2020.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

THALISMAR MATIAS GONÇALVES

COORDENADOR GERAL

PATRÍCIA SOARES ANDRADE

COORDENADORA GERAL

MANOEL TADEU ALVES DOS SANTOS

COORDENADOR GERAL
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