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Reunião CPRSC – 25/03/2014
Apresentação da CAR
Definição das análises dos Regulamentos
- Chegaram quatro Regulamentos: IF Sul Rio Grandense, Sul de Minas, Catarinense, (um a
confirmar).
Discussão da Construção do Banco de Avaliadores
1) Regulamento CAR
 Distribuição dos documentos entre o membros da CAR, ordem sorteada, pulando se
houver coincidência do membro da CAR e a IFE;
1) CAPES
2) SINASEFE
3) SESU
4) SAA
5) PROIFES
6) CONIF
7) CONDETUF
8) CONDICAP
9) MD
10) MPOG
 Relator da CAR fará o parecer a doc no máximo em 10 dias encaminhará aos demais
membros da CAR que em 5 dias encaminhará ao relator que em 3 dias encaminhará
à CPRSC.
 Relato para a CPRSC;
 Reunião da CAR 09/03/14
 Reunião CPRSC 16/04/14: 05/05/14, 29/04/14
Comissão Especial: Chamada Pública.
1) Preencher apenas o CPF, e-mail e Currículo Lattes.
2) Endereço CEP, telefone, celular.
3) Formação acadêmica
3.1 – Área de Formação
3.2 – Eixos Tecnológicos
3.3 – Área do ENEM
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Uma pessoa que junto a CPPD fará o sorteio da banca dos avaliadores.
Todo o processo pode ser digitalizado.
Roda todo o processo no sistema.
SINASEFE EXIGE URGÊNCIA NO TRABALHO DO RSC
São muitos os docentes da carreira EBTT que estão esperando a REGULAMENTAÇÃO do
processo de concessão do RSC para se aposentar, alguns desses(as) companheiros(as) estão
enfrentando ameaça de ser obrigado a se aposentar compulsoriamente e ter que enfrentar a justiça
para ter seu direito garantido, já que o governo não permitiu sequer que fosse discutido o direito do
RSC para os aposentados.
Fomos convocados para uma reunião onde fomos obrigado, mais uma vez, a defender a
autonomia das nossas instituições, pois, precisamos derrotar o discurso que a famigerada CAR –
Comissão de Análise dos Regulamentos, não pode intervir na autonomia das Instituições de Ensino
Federal – IFE.
Já chegaram os primeiros regulamentos na CPRSC, e o SINASEFE será o primeiro a relatar
um processo, o do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul Rio Grandense, este
parecer pode balizar o trabalho da CAR, por todo o processo.
Discutimos a constituição da Comissão Especial que será responsável pelo processo
avaliativo, e o CPRSC deliberou por publicar a Chamada Pública até o dia 10 de abril.
É importante lembrar que todos os docentes da carreira do EBTT podem se inscrever para
ser membro da Comissão Especial, serão selecionados todos os docentes que estiverem de acordo
com os critérios da chamada pública.
Já chegaram a CPRSC os regulamentos do IF do Sul Rio Grandense, IF do Sul de Minas e o
IF Catarinense. Vivemos o momento da construção dos Regulamentos Internos das IFE, não
podemos deixar que sejam construído sem a participação da nossa categoria, acreditamos que as
seções de base devem fazer pressão para garantir que rodadas de audiências públicas sejam
realizadas e o REGULAMENTO seja construido com a maior participação das base possível.
MINISTÉRIO DA DEFESA AMEAÇA NÃO CUMPRIR A RESOLUÇÃO do CPRSC
O artigo 13º no seu parágrafo 2º garante as Instituições de Ensino que não possui CPPD, ou
que a mesma não seja composta por docentes exclusivamente da carreira EBTT, realizar eleições
para uma Comissão Análoga que ficará responsável pela coordenação da Concessão do RSC na sua
Instituição, diz o parágrafo:
Art. 13º §2º. Nas Instituições que não possuírem CPPD ou que esta não seja formada,
exclusivamente, por professores EBTT, será criada uma comissão análoga a CPPD,
por membros eleitos por seus pares.
Até o exato momento nenhuma eleição foi convocada em nenhuma escola militar e o
representante do Ministério da Defesa, no CPRSC, ameaça descumprir a Resolução.
Precisamos de uma vez por todas por fim a esta forma de agir das escolas militares, onde
seus diretores se colocam acima da lei. O SINASEFE reivindica eleições para uma CPPD nas
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Escolas Militares, mas não pode se calar diante de uma ameaça de mais um ato arbitrário dos
dirigentes dessas escolas.
Realizar as eleições para constituição desta Comissão é no mínimo que o CPRSC deve
exigir para que o processe seja igual para todos os docentes da nossa carreira.
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