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Relatório da Reunião da CAR e da CPRSC
28 e 29 de maio de 2014
A reunião da CAR – Comissão de Avaliação dos regulamentos teve como objetivo discutir
os pareceres dos regulamentos das IFE – Instituições Federais de Ensino que estão sendo enviados
para a CPRSC, os representantes do SINASEFE tem atuado nesta Comissão defendendo a
autonomia das instituições e procurando aprovar o mais rápido possível para que sejam
implementados o mais rápido possível o RSC nas IFE.
Apesar de já existir aprovados definitivamente os regulamentos do IFMG, IFSP e IFPB
nenhum ainda foi publicado no DOU – Diário Oficial, obrigatoriedade exigida pela resolução da
CPRSC para termos o processo de concessão do RSC iniciado.
Apesar da CAR devolver a maioria dos regulamentos das IFE não existe reprovação e até
agora não existe interferência na autonomia das IFE, a devolução dos regulamentos às IFE tem sido
pela necessidade de correções técnicas que os regulamentos não estão trazendo, destacamos a falta
de definição do número dos membros da Comissão de Avaliação e o procedimento que acarretará
no direito do docente a RSC.
Importante registrar para as seções sindicais do SINASEFE que os pareceres não entram na
discussão da qualidade do regulamento, ou seja, se este está bom o ruim para que os docentes
conquistem o RSC, para isso aquela seção que se mostrar interessado em discutir a qualidade do
regulamento deve convidar os membros da CPRSC representantes do SINASEFE para uma
discussão.
Neste momento o regulamento do IF Sertão de Pernambuco se encontra sob a
responsabilidade do relato por representante do SINASEFE e o mesmo está em contato com a
direção da seção de base deste instituto mantendo atualizado do parecer.
A próxima reunião da CAR acontecerá no dia 15 de julho e o parecer do IF Sertão de
Pernambuco será apreciado, junto com outros pareceres de outras IFE.
No dia 29 de maio de 2014 na reunião da CPRSC além de deliberar sobre os pareceres
discutidos na CAR, nós do SINASEFE colocamos a necessidade de discutir dois assuntos
importantes para nossa base:
a) O direito ao RSC dos docentes da carreira EBTT provenientes dos exterritórios, o SINASEFE apresentou a proposta que o CPRSC autorizasse a Secretária de
Administração dos Trabalhadores dos ex- territórios assumissem a tarefa da construção
dos regulamentos desses trabalhadores, pois, são eles os responsáveis pela progressão e
promoção na carreira, existindo inclusive uma CPPD eleita pelos pares. Esta proposta foi
aprovada por unanimidade na CPRSC e o SINASEFE se comprometeu com a base dos
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trabalhadores dos ex-territórios a ajudar na elaboração da proposta do regulamento, para
isso ficou acertado a convocação de um encontro dos trabalhadores dos ex-territórios
para que possamos discutir a carreira e o regulamento do RSC.
b) A construção dos Regulamentos das Escolas Militares, pois, existem
informações que as direções dessas escolas estão construindo os regulamentos internos
sem levar em consideração a Resolução da CPRSC, salientamos o fatos de dois
importantes aspectos da resolução estarem sendo ameaçados: o fato que o regulamento
interno é da IFE e as informações que chegam da base ao SINASEFDE é que as escolas
militares estão fazendo um único regulamento pra todas as escolas militares e que o
processo de condução e organização das solicitações do RSC que deve ser feito por
Comissões exclusivamente formados por trabalhadores EBTT, eleitos pelos pares, ainda
não tem nenhuma iniciativa das escolas militares em constituir esta comissão. Foi
deliberado pelo PRSC a construção de um oficio as IFE orientando estes aspectos, pois,
o não cumprimento da resolução da resolução do RSC acarretará na devolução do
regulamento a instituição e consequentemente atrasos na concessão do direito ao RSC
aos docentes.
A próxima reunião da CAR e do CPRAS será nos dias 15 e 16 de julho de 2014 considero
importante que já providenciemos a confirmação e as passagens dos representantes do SINASEFE
nesta reunião.

David Lobão
Coordenador da Pasta docente do SINASEFE
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