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Em relação à reportagem publicada no site Campo Grande News às 15h33 dessa
quarta-feira, 27, com o título “Professores do Instituto Federal param por redução na
jornada de trabalho”, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso do Sul (IFMS) esclarece que a regulamentação da carga horária dos docentes,
com as devidas adequações à legislação vigente, está sendo discutida entre a reitoria e
os professores da instituição.
A regulamentação da carga horária dos docentes do IFMS está sendo elaborada pela
Comissão para a Elaboração das Diretrizes das Atividades de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Gestão. A comissão é formada por pró-reitores, diretores-gerais dos
câmpus e representantes dos professores, estudantes e técnico-administrativos.
Na assembleia realizada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação
Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe-MS) nessa quarta-feira, 27, na sede da
reitoria, em Campo Grande – com a presença de dirigentes do IFMS – ficou
estabelecido que os professores dos sete câmpus têm até esta sexta-feira, 29, para
enviar à reitoria propostas de distribuição da carga horária que contemplem a
permanência em sala de aula, atendimento a estudantes e atividades de pesquisa e
extensão, tendo como parâmetro as legislações pertinentes.
O IFMS esclarece ainda que uma vez definida a regulamentação da carga horária dos
docentes, processo que tramitará junto à Comissão Permanente de Pessoal Docente
(CPPD), a mesma será encaminhada para apreciação do Colégio de Dirigentes e para a
aprovação do Conselho Superior para que entre em vigor em 2015.
Quanto aos dados publicados na reportagem que fazem referência ao número de
professores que teriam aderido à paralisação de 24 horas, o IFMS não confirma a
informação sobre a adesão e esclarece que a instituição possui, atualmente, 267
docentes em seu quadro. Em relação ao memorando citado na reportagem, o
documento prevê limite mínimo de oito horas e máximo de até 24 horas semanais
para que os professores desenvolvam atividades de ensino.
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