
CARTA-MANIFESTO DOS DOCENTES DO IFPR-IVAIPORÃ CONTRA A PORTARIA 938/2020. 

 

A rede de Institutos Federais (IFs) foi criada pela Lei 11.892/2008, sendo atribuída 

como uma de suas finalidades e características a contribuição no desenvolvimento 

socioeconômico nacional e local. As regiões em que os IFs se encontram há um 

fortalecimento no elo do Estado brasileiro com os arranjos produtivos, sociais e 

culturais da localidade, conforme mostra a Lei supracitada. Assim, uma das 

funções dessa rede é produzir conhecimento científico, técnico e tecnológico de 

maneira a desenvolver o espírito crítico por meio da investigação científica. 

A portaria 938/2020, publicada no Diário Oficial da União em 18 de novembro, se 

apresenta como um obstáculo no cumprimento destes deveres sociais de forma 

socialmente referendada. O documento citado propõe o aumento da carga horária 

mínima de atuação do professor em sala de aula de 14 horas, dispensando o limite 

máximo. Dessa forma não resguarda tempo adequado para as funções de 

pesquisa e extensão, desempenhada pelos professores e, muitas vezes, em 

colaboração com os técnicos administrativos. Além dessas atividades 

caracterizadoras da atividade docente, o funcionamento interno institucional é 

conduzido pelo conjunto de servidores e membros da comunidade, que se 

ocupam: da fiscalização de contratos de serviço, de empenhos e orçamentos 

institucionais; da participação de comissões disciplinares, institucionais e da 

categoria; da formulação de convênio e contratos com outras entidades para 

prestar consultoria e cooperações técnicas; entre outras atividades exigidas para o 

bom funcionamento e desempenho da instituição na comunidade e colaborar com 

o desenvolvimento social e econômico. 

Apesar de a portaria mencionar e atribuir as características das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão ela não considera o cotidiano e os afazeres concretos 

que há na Rede de Instituto Federal, pois no item 7.2 a exigência do quantitativo 

de aula se constitui como elevada e fragiliza o cumprimento adequado do 

compromisso social, que os docentes efetivam pela instituição. Reiteramos que a 

proposta estrutural da portaria é inadequada e incompatível com a perspectiva de 

os Institutos Federais cumprirem seus compromissos sociais firmados pela lei 

inicialmente citada na Seção II, art. 6° nos itens de I a IX. Sintetizamos esses itens 

afirmando que devemos ser um centro de excelência, estimulando o 

desenvolvimento geral e aplicado das ciências, sem comprometer a divulgação 

científica e/ou a produção cultural. Esclarecemos que investigar, analisar, sintetizar 

e publicar dados e conhecimentos científicos e, também, organizar, promover, 

convidar e avaliar a produção cultural e tecnológica de nossas atividades com a 

comunidade demandam tempo. Necessariamente, essas incursões e propostas 

devem ser efetivas e de qualidade, não sendo meramente uma formalidade ou 

desvinculada da função social dos Institutos Federais. Repetimos: as ponderações 

da portaria não estão condizentes com os afazeres atribuídos aos Professores do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, por dispensar os problemas concretos não 

contemplados nesta regulamentação da portaria. 



Outro aspecto que demonstra a inadequação desta portaria é a retirada da 

proposta de cumprimento das meta do Plano Nacional de Educação (PNE), que 

antes possibilitava a redução da carga horária mínima de aula para 8 horas. 

Destacamos que o planejamento institucional, fundado a partir da portaria 17 de 11 

de Maio de 2016, é drasticamente alterado, prejudicando o desempenho e 

organização dos campi dos Institutos Federais. Assim, com esse afastamento das 

metas do PNE e com uma regulamentação contrastante ao que vigorava, a 

recente portaria publicada implica em prejuízos à rede de Institutos Federais e, 

consequentemente, em prejuízos à comunidade, que se beneficiava com a 

diversidade de atividades ocorridas na instituição. Destaca-se também a imposição 

infundada do controle eletrônico, que não traz benefício ao desempenho dos 

servidores docentes em suas funções, proporcionando o aumento de 

burocratização desnecessária e, ainda, um investimento na implementação de um 

sistema de controle. 

Esclarecemos que os Institutos Federais de Educação Técnica e Tecnológica vêm 

capacitando e formando brasileiros para atuar nas mais diversas áreas e setores 

produtivos  nacionais ou locais. As políticas do governo apresentadas a essa rede 

federal de ensino não têm proporcionado uma otimização no nosso desempenho 

e, ao propor essa regulamentação na portaria 938/2020, impacta de forma 

prejudicial às atividades docentes, que implica negativamente na eficiência 

institucional e na contribuição prestada no desenvolvimento social econômico 

local. Assim como, tanto os levantamentos do IDEB como os resultados em 

vestibulares/ENEM testemunham que os estudantes formados pelos IFs têm 

desempenho acadêmico acima da média nacional. De modo que, este sistema de 

educação desempenhado pelos Institutos Federais deveria servir de modelo para 

repensar a educação básica brasileira, ao invés de ser reformulado sem qualquer 

estudo prévio ou argumento que o justifique. 

Comunicamos a necessidade urgente e emergencialmente de as políticas 

educacionais serem elaboradas a partir do diálogo, da transparência e de fatos 

concretos, fatos que as categorias de servidores e os conselhos representativos 

possuem profundamente. Destaca-se que é necessário: 1) ampliar o contingente 

de concursados contratando novos servidores para as instituições, tanto da 

categoria de docentes como da categoria dos técnicos administrativos; 2) efetivar o 

reajuste salarial previsto em lei para os servidores da educação federal, que está 

defasado; 3) aumentar orçamento de forma que permita investir em estruturas 

básicas previstas na estruturação dos campi dos Institutos Federais. Ambos os 

aspectos não foram solucionados pelo documento recém publicado. 

Alertamos os problemas e inconsistências da portaria e, por isso, desaprova-se o 

teor do documento, pois o mesmo não firma garantias no cumprimento do 

compromisso social das instituições federais de ensino e nem favorece a educação 

técnica e científica socialmente referendada. Desta maneira, a revogação da 

Portaria 938, de 18 de Novembro de 2020, é apoiada pelos servidores, que 

votaram pela aprovação do texto aqui exposto. 


