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INFORMATIVO

 

Prezada Comunidade Acadêmica,

 

Este Conselho Superior - CONSUP,  reunido no dia 26 de Abril de 2019, discutiu junto com a Pró Reitoria
de Ensino do IFBA os impactos da aplicação em plenitude da Regulamentação da Carga Horária Docente,
implementada pela Resolução 12 de 2018 do CONSUP. Vale aqui lembrar que esta resolução foi aprovada
condicionada a elaboração por comissão própria de PIT/RIT e reformulação para posterior aprovação do
Barema que quantifica e qualifica as atividades docentes.

Foi observado por este conselho que, nos moldes apresentados, a instituição não suportaria a contratação de
professores para efetiva aplicação, ocorrendo em alguns casos um conflito de legalidade entre legislações de
topo e a Resolução, pois trazem uma gama de professores que ou não atingiriam o mínimo estabelecido de
CH em sala de aula ou ultrapassariam o limite de disciplina.

Pensando nisso e na tentativa de aprovar uma resolução que equaliza sobre maneira todos os conflitos
apresentados por esta resolução, o CONSUP decidiu forma uma comissão de conselheiros para elaborar
proposta de ajustes no regulamento que possam melhorar a possibilidade de aplicação. Paralelo a isso e
levando em consideração que: O novo Barema não foi apresentado/aprovado; o conflito de legalidade
supracitado; a possibilidade de ficarmos com alunos sem aula, foi decidido, baseado nos Art. 58 e 59 da
resolução CONSUP 12/2018, reconhecer a possibilidade de extrapolação dos limites estabelecidos neste
regulamento, respeitando as legislações de topo, por um período de 06 (seis) meses.

Os Art. 58 e 59 da Resolução CONSUP 12/2018 estabelece que :

 

Art. 58. Em caso excepcional, devidamente justificado e
por um período máximo de 6 (seis) meses, respeitando
legislações de topo, poderão ser extrapolados os limites
expostos neste regulamento.

 Parágrafo Único. O atendimento ao disposto na presente
resolução terá prioridade na admissão de professores
através de concurso, seleção, remoção, redistribuição,
aproveitamento de lista e outras formas de contratação
prevista em lei.

Art. 59. Os casos omissos serão apreciados e julgados pelo
Conselho Superior do IFBA, observada a legislação federal
em vigor.

 

O Art. 58 traz a possibilidade de, a qualquer tempo e, por um período de 06(seis) meses, extrapolar os limites
estabelecidos, desde que devidamente justificado, garantindo a conclusão do semestre/ano letivo em
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andamento. Já o Art. 59 trata-se dos casos omissos. Assim, de modo prudente e consciente, estes artigos
permitiram que este Conselho reconhecesse esta possibilidade como alternativa às questões apresentadas,
sem que a Instituição ficasse desguarnecida sem uma Regulamentação própria.

O CONSUP aguardará o trabalho da comissão para implementação do regulamento na íntegra, possibilitando
a comunidade docente reconhecimento e melhoramento das atividades realizadas por esta categoria.

 

Atenciosamente, 

 

Conselho Superior do IFBA
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