
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

À Sociedade baiana

À  Acadêmica do estado da Bahia

-  Considerando  a  publicação  intempestiva  da  Portaria  MEC  n°  983,  de  18  de

novembro de 2020, que altera a Portaria MEC n°17, de 11 de maio de 2016.

-  Considerando  que  a  referida  Portaria  representa  um  impacto  extremamente

prejudicial ao desempenho pleno das atividades docentes e a integração das ações

de ensino, pesquisa e extensão.

-  Considerando o  total  desrespeito  e  a  ausência de diálogo com a Comunidade

Acadêmica e, principalmente, com o Conselho Nacional de Instituições da RFEPCT -

CONIF.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA MANIFESTA REPÚDIO À

PORTARIA Nº 983, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020, pois:

-  No item 7.2, a Portaria prevê  apenas a carga horária mínima docente, não se

reportando à carga horária máxima. A Portaria também desconsidera a quantidade

de ementas, turmas e estudantes que o/a docente será responsável;

- Considerando que 14 horas semanais é equivalente a 17 horas em sala de aula

de 50 minutos. Considerando que para cada hora em sala de aula (item 7.3) há a

previsão de mais uma hora para as atividades de preparação de material didático,

correção  de  exercício  e  avaliação,  atendimento  ao  discente,  participação  em

reuniões pedagógicas, respondendo assim por 85% da carga horária em atividades

de  ensino,  ficando  os  15% restantes  para  atividades  de  pesquisa,  extensão  e

administração.  Observa-se  que  no  cálculo  acima  não  foi  considerada  a  carga
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horária para atendimento de estudantes com necessidades específicas. Tal cenário

representa um risco institucional para a Rede Federal de Educação  Profissional,

Científica e Tecnológica, ao passo, que rompe com a indissociabilidade da tríade:

ensino, pesquisa e extensão; e inviabiliza a formação do cidadão  histórico-crítico

com a qualidade socialmente referenciada do ensino dos Institutos Federais;

- Destaque-se, ainda, o caráter inoportuno da Portaria Nº 983 que traz, em diversos

momentos, a “mediação pedagógica” como elemento tendencioso em incorporar as

atividades de Ensino Remoto Emergenciais, em função do contexto da pandemia

da Covid-19, como carga horária dos currículos escolares da Educação Básica e da

Educação  Profissional  e  Tecnológica,  aproveitando-se  vergonhosamente  do

momento de dor e fragilidade vivenciada pelas brasileiras e pelos brasileiros;

-  Além disso, ao instituir  (no item 8.4) a obrigatoriedade do ponto eletrônico no

controle  de  frequência  dos  docentes  do Ensino  Básico,  Técnico  e  Tecnológico,

demonstra  a  tentativa  de  adotar  um  instrumento  ineficaz  para  o  controle  da

produtividade dos profissionais da Educação que,  historicamente,  se dedicam à

formação de cidadãos histórico-críticos.

vem a público manifestar seu total repúdio à Portaria Setec/Mec nº 983, de 18

de novembro de 2020, solicitando sua revogação imediata pelo Ministério da

Educação, sob pena de que esta Portaria comprometa a qualidade histórica da

Rede Federal de Educação, da qual o Instituto Federal da Bahia faz parte.


