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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Avenida Jorge Amado - Bairro Jardim Limoeiro - CEP 42.800-605 - Camaçari - BA - www.portal.ifba.edu.br

 
 

Instrução Normativa Conjunta Nº. 01/2021- DG/DIREN - IFBA - CAMPUS CAMAÇARI
 
 

Regulamenta as orientações para confecção e avaliação, no módulo do Sistema Unificado
de Administração Pública (SUAP), do Plano Individual de Trabalho (PIT) e do Relatório
Individual de Trabalho (RIT) dos docentes no âmbito do campus Camaçari.

 
 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA -
CAMPUS CAMAÇARI no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº. 16 de 02 de janeiro de
2020 e o DIRETOR DE ENSINO no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 2.891, de 11
de setembro de 2019 e considerando a necessidade da elaboração de normas para a confecção e avaliação, no módulo do
SUAP, do Plano Individual de Trabalho (PIT) e do Relatório Individual de Trabalho (RIT) dos docentes no âmbito do
campus Camaçari e:
Considerando orientações contidas no OFÍCIO nº 1751673/2021/PROEN.REI, anexo ao processo SEI nº.
23278.000905/2021-68;
Considerando o cumprindo da exigência da Controladoria Geral da União (CGU) quanto à transparência do Serviço
Público Federal;
Considerando Resolução CONSUP/IFBA nº 17/2019;
 
RESOLVEM:

 
Art. 1º Regulamentar, no âmbito do campus Camaçari, as orientações para confecção e avaliação, no módulo do
Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), do Plano Individual de Trabalho (PIT) e do Relatório Individual
de Trabalho (RIT) dos docentes.
 
Art. 2º Os(as) docentes e coordenadores(as) de curso/área do campus Camaçari deverão elaborar semestralmente os PIT
e RIT, considerando que o campus tem cursos (superiores e subsequentes) que acontecem semestralmente.
Parágrafo único. Antes da elaboração do PIT/RIT é necessária a leitura do OFÍCIO Nº.
1751673/2021/PROEN.REI, anexo ao processo SEI nº. 23278.000905/2021-68 e da Resolução CONSUP/IFBA Nº.
17/2019, inclusive o seu anexo que contém o Barema de carga horária.
 
Art. 3º   O total da carga horária não poderá ultrapassar o regime de trabalho do docente: 20h (vinte horas) ou 40h
(quarenta horas).
 
Art. 4º  O preenchimento da carga horária está vinculada ao semestre letivo. Assim, o docente deve observar o semestre
relativo ao preenchimento do PIT no SUAP .
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Art. 5º   Ao elaborar o PIT as atividades devem ser descritas e organizadas obedecendo ao respectivo regime de
trabalho.
§ 1º. Quando identificada que a carga horária planejada for menor ou excedente ao respectivo regime de trabalho, deve-
se reorganizar as atividades entre os docentes da área/curso de modo que todos estejam com as atividades obedecendo
ao respectivo regime de trabalho.
§ 2º. Quando não solucionadas situações de carga horária menor ou excendente ao respectivo regime de trabalho junto
às coordenações de área/curso, a coordenação deve encaminhar à Diretoria de Ensino a solicitação de regularidade no
prazo de até 10(dez) dias úteis após finalizado o prazo de entrega dos PIT.
 
Art. 6º  Enquanto a importação direta da carga horária das aulas para todos os docentes, através dos diários de classe,
não for possível, os lançamentos das informações deverão ocorrer manualmente. Assim, quando a disciplina estiver com
carga horária igual a 0.0 (zero) no campo "CH Semanal (Hora/relógio)" da seção "Atividades de Ensino", deve-se usar a
opção de “Adicionar atividade de ensino”, conforme segue:
I - O docente deve inserir o nome da disciplina/turma/modalidade/curso. Exemplo: “Sociologia – 4º Integrado –
Eletrotécnica";
II - Considerando o contexto de Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPE), a carga horária deve
ser computada somando os encontros síncronos e atividades assíncronas semanais.
 
Art. 7º Todas as atividades adicionadas de Ensino, Pesquisa e Extensão devem respeitar o Barema contido na Resolução
CONSUP/IFBA nº. 17/2019.
 
Art. 8º Atendidas as atividades de Ensino, a carga horária docente será complementada com as atividades de Pesquisa
Aplicada, de Extensão, de Gestão e de Representação Institucional, até o limite previsto para o regime de trabalho do
docente.
 
Art. 9º O(a) docente, ao preencher o PIT/ RIT, que não conseguir completar as 20h (vinte horas) ou 40h (quarenta
horas), conforme regime de trabalho, deve programar/completar a carga horária com indicação da realização de
atividades de planejamento tais como: comissões, eventos, orientações, etc.
Parágrafo único. para o planejamento dessas atividades deve-se procurar as necessárias orientações dos setores
envolvidos obedecendo os devidos prazos e fluxos de execução estabelecidos.
 
Art. 10º O(a) docente deve enviar o PIT/RIT para o chefe imediato realizar a avaliação respeitando os prazos
estabelecidos a cada semestre.
§ 1º. Ao enviar o PIT/RIT para ser avaliado é importante observar/conferir o nome e o SIAPE do chefe imediato.
§ 2º. Docentes efetivos que já atuaram como docente substituto podem ter dois números SIAPE vinculados. Assim,
deve-se conferir o SIAPE atual.
 
Art. 11º Os Coordenadores ao receberem os PIT e RIT devem verificar as seguintes informações:
I - Se o semestre avaliado corresponde ao semestre letivo atual;
II - Se as informações contidas, sobretudo as aulas, estão condizentes com o aplicado nos cursos;
III - Se a carga horária de trabalho corresponde ao regime de trabalho do docente.
 
Art. 12º Havendo divergência de informações, o coordenador deve devolver o PIT/RIT para que seja ajustado pelo
docente em um prazo de 48h (quarenta e oito horas).
§ 1º. Caso necessário, realizar agendamento com o docente para resolução de pendência(s).
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§ 2º. Casos não resolvidos no âmbito das coordenações, devem ser encaminhados prontamente à Diretoria de Ensino,
num prazo de 10(dez) dias úteis depois de finalizado o prazo de entrega dos PIT.
 
Art. 13º Caso omissos à essa Instrução Normativa serão apreciados pelos setores competentes, de acordo com os temas
apresentados.
 
Art. 14º A presente instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

 
 

Camaçari, 27 de maio de 2021.
 
 

JOAO MARCELO MORAES FERNANDES

Diretor de Ensino

IFBA Campus Camaçari

Portaria nº 2.891, de 11/09/2019, D.O.U de 13/09/2019

 

 

EDUARDO OLIVEIRA TELES 
Diretor-Geral

IFBA Campus Camaçari 
Portaria n.º 16 de 02/01/2020, D.O.U. de 03/01/2020

Documento assinado eletronicamente por JOAO MARCELO MORAES FERNANDES, Diretor(a) de Ensino,
em 27/05/2021, às 20:27, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO OLIVEIRA TELES, Diretor(a) Geral do Campus
Camaçari, em 27/05/2021, às 20:27, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 1873569 e o código CRC E67A84A3.


