
POSICIONAMENTO DOS DOCENTES DO IFPR CAMPUS PARANAGUÁ 

SOBRE A PORTARIA MEC 983/2020 

 

No último dia 20 de maio, nós, servidores do IFPR Campus Paranaguá, nos 

reunimos em evento organizado pela Direção-Geral e pelo Núcleo Sindical de 

Base do campus. Na ocasião, foi discutido o conteúdo da Portaria nº 983/2020, 

que estabelece diretrizes complementares para a regulamentação das 

atividades docentes na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (EPCT). 

 

De modo geral, o documento foi analisado com preocupação, principalmente por 

apresentar um conjunto de mudanças que descaracterizam os princípios e 

concepções que regem a carreira dos docentes do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico (EBTT), prevista pela Lei nº 12.772/2012. Tais mudanças são 

apresentadas no mesmo momento em que a Rede Federal de EPCT sofre com 

tentativas de alteração de seu projeto original, representado, sobretudo, pelo 

modelo dos Institutos Federais. Temas como a Reforma do Ensino Médio e os 

cortes gradativos de recursos públicos destinados ao funcionamento dos 

Institutos Federais constituem parte fundamental desse processo de 

descaracterização. 

 

As mudanças apresentadas pela Portaria nº 983/2020 alteram cargas horárias 

de ensino, permitem a fragilização das atividades de pesquisa e extensão dos 

docentes EBTT, instauram mecanismos de controle não condizentes com as 

finalidades da carreira e do modelo institucional dos IFs, além de apresentar 

contradições com normativas superiores, como a Lei 11.892/2008. 

 

Consideramos, assim, ser fundamental o amplo diálogo entre a comunidade de 

todo o IFPR, envolvendo gestores, estudantes, servidores e representações 

sindicais, a respeito do tema. É importante que a Comissão nomeada para 

elaborar normativa interna não apenas replique os mecanismos da referida 

portaria mas produza intensa e profunda reflexão junto a todos esses atores. 

Subscrevemos, por fim, o documento intitulado Diálogos sobre a Portaria 983, 

elaborado pelos docentes do Campus Curitiba, que serve como importante 

subsídio para o debate e também reflete as preocupações dos docentes e 

técnicos da educação do Campus Paranaguá. 

 

Paranaguá, 26 de maio de 2021. 

 

Link para Diálogos sobre a Portaria 983: 

 

http://sindiedutec.org.br/disco/arquivos/outros-arquivos/Carta%20-

%20Di%C3%A1logos%20sobre%20a%20Portaria%20983%20-

%20Campus%20Curitiba.pdf  

http://sindiedutec.org.br/disco/arquivos/outros-arquivos/Carta%20-%20Di%C3%A1logos%20sobre%20a%20Portaria%20983%20-%20Campus%20Curitiba.pdf
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