A carreira docente EBTT
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O que é a CPPD?
Comissão Permanente de
Pessoal Docente
Comissão eleita pelos docentes com o intuito de
representá-los no que se refere a CARREIRA docente
EBTT
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CAPÍTULO VII
DA COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE

LEI Nº 12.772,
DE 28 DE DEZEMBRO
DE 2012

▸Art. 26. Será instituída uma Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, eleita
pelos seus pares, em cada IFE, que possua, em seus quadros, pessoal integrante do Plano
de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013)
§ 1o À CPPD caberá prestar assessoramento ao colegiado competente ou dirigente máximo
na instituição de ensino, para formulação e acompanhamento da execução da política de
pessoal docente, no que diz respeito a:
I - dimensionamento da alocação de vagas docentes nas unidades acadêmicas*;
II - contratação e admissão de professores efetivos e substitutos**;
III - alteração do regime de trabalho docente;
IV - avaliação do desempenho para fins de progressão e promoção funcional;
V - solicitação de afastamento de docentes para aperfeiçoamento, especialização, mestrado,
doutorado ou pós-doutorado; e
VI - liberação de professores para programas de cooperação com outras instituições,
universitárias ou não.
§ 2o
Demais atribuições e forma de funcionamento da CPPD serão objeto de
regulamentação pelo colegiado superior ou dirigente máximo das instituições de ensino,
conforme o caso.

*A CPPD atua no processo de remoção a pedido dos docentes e esta se apoderando
dessa demanda, que atualmente compete à PRD
**A CPPD esta se apoderando dessa demanda, que atualmente é atribuição da
DAP-CAP

Composição e Requisitos
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Composição
8 membros titulares e 8 membros suplentes, eleitos por seus pares
para um mandato de dois anos, com recondução de até 50% dos
membros
.
.

Requisitos

Resolução
134/2015
CONSUP

Ser professor do quadro permanente do IFSP, em efetivo exercício;
Não estar no exercício de cargo de direção ou função gratificada em
exercício de outra representação;
Não estar na coordenação, direção ou presidência de associação de
classe ou seção sindical;
Não ser membro titular ou suplente do Conselho Superior;
Não ser membro titular ou suplente do Colégio dos Dirigentes

comissão: cppd@ifsp.edu.br
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O que compete à
CPPD?

Estágio probatório (2ª etapa)
Retribuição por Titulação
Reconhecimento de Saberes e Competências
Progressão e Promoção
Aceleração da Promoção
Afastamento remunerado para pós-graduação
Incentivo educacional
Afastamento para pós-graduação(fluxo contínuo)
Remoção a pedido dos docentes
Alteração de Regime de Trabalho
Promoção à classe Professor Titular EBTT

ESTÁGIO PROBATÓRIO
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1ª etapa: 11 meses
CDP envia formulário (anexo I) à CGP;
CGP monta o processo e encaminha para a chefia imediata e para o docente;
Docente realiza autoavaliação / chefia imediata avalia o docente;
Gerente ou diretor dá ciência nas avaliações;
CGP encaminha relatório para a CDP e aguarda a próxima etapa.

Resolução
093/2005

FLUXO DO
PROCESSO

2ª etapa: 24 meses
Avaliação de desempenho, para fins de estágio probatório, é amparada pela
portaria de progressão, emitida pela CPPD.
3ª etapa: 32 meses
CGP envia formulários (anexos I e III) para a CDP;
CGP monta o processo e encaminha para a chefia imediata e para o docente;
Docente realiza a autoavaliação / chefia imediata avalia o docente;
Gerente/diretor dá ciência nas avaliações;
CDP envia minuta de resolução para a homologação do CONSUP.

comissão: cppd@ifsp.edu.br
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RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO (RT)
“Art. 132-A. A partir de 1o de março de 2013, a estrutura
remuneratória dos titulares de cargos integrantes do Plano de
Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal será composta
de:
I - Vencimento Básico e
II - Retribuição por Titulação

LEI Nº 12.772,
DE 28 DE DEZEMBRO
DE 2012.

Requisitos:
Apresentar
certificado aperfeiçoamento (180h), para RT de aperfeiçoamento
certificado de especialização (360h), para RT de especialista
diploma de mestrado (reconhecido pela CAPES), para RT de mestre
diploma de doutorado(reconhecido pela CAPES), para RT de doutor
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RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO (RT)
Docente abre processo eletrônico* no SUAP (nível de acesso
público), anexa o formulário de solicitação da RT, ata (no caso
de mestrado e doutorado) e histórico (nível de acesso restrito).
De posse do diploma (nota técnica 2556/2018-MP), docente
anexa o mesmo ao processo e encaminha para CPPD-GAB;
CPPD analisa a documentação;
CPPD emite portaria e assina, conjuntamente com a DDGP;
Portaria segue à CCM para a inserção dos dados no SIAPE e
encaminha para a CPP;
CPP apura e insere os valores pertinentes.

FLUXO DO
PROCESSO

*RT é concedida a partir da data de solicitação do docente no
SUAP e efetivada após a entrega do diploma
subcomissão: cppd.rt@ifsp.edu.br
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RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS (RSC)
Art. 18. No caso dos ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, para fins de percepção da RT, será considerada a
equivalência da titulação exigida com o Reconhecimento de Saberes e
Competências - RSC.

LEI Nº 12.772,
DE 28 DE DEZEMBRO
DE 2012.

§ 1o O RSC de que trata o caput poderá ser concedido pela respectiva IFE de
lotação do servidor em 3 (três) níveis:
I - RSC-I;
II - RSC-II; e
III - RSC-III.
§ 2o A equivalência do RSC com a titulação acadêmica, exclusivamente para fins
de percepção da RT, ocorrerá da seguinte forma:
I - diploma de graduação somado ao RSC-I equivalerá à titulação de especialização;
II - certificado de pós-graduação lato sensu somado ao RSC-II equivalerá a
mestrado; e
III - titulação de mestre somada ao RSC-III equivalerá a doutorado.
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RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS(RSC)
Docente abre processo eletrônico no SUAP, nível de acesso público, e encaminha
para CPPD-GAB;
Realiza o cadastro no SIMEC (solicita senha);
Completa cadastro após receber a senha;
Solicita link à rsc@ifsp.edu.br;
Envia os documentos para a nuvem;
Entrega processo físico na CGP do câmpus;
Preenche formulário de solicitação do RSC;
Acompanha o processo na planilha;

FLUXO DO
PROCESSO

RSC é concedido com data retroativa, com parecer positivo de pelo menos um dos
2 (dois) avaliares; se a data da concessão for divergente entre os 2(dois)
avaliadores, considera-se a mais antiga;
CPPD emite portaria e assina, conjuntamente com a DDGP;
Portaria segue à CCM para a inserção dos dados no SIAPE e encaminha para a
CPP;
CPP apura e insere os valores pertinentes.

subcomissão: rsc@ifsp.edu.br
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LEI Nº 12.772,
DE 28 DE DEZEMBRO
DE 2012.

PROGRESSÃO E PROMOÇÃO
Art. 14. A partir da instituição do Plano de
Carreiras e Cargos de Magistério Federal,
o desenvolvimento na Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico ocorrerá mediante progressão
funcional e promoção, na forma disposta
nesta Lei.

Classe

Nível
I

DI

II
I

D II

II
I

Promoção: Ascenção ao primeiro nível da classe
imediatamente superior.
de DI para DII
de DII para DIII
de DIII para DIV

D III

Progressão: Ascenção ao nível imediatamente
superior, na mesma classe.
de DI – I para DI – II
de DII – I para DII – II
de DIII – I para DIII – II para DIII – III para DIII – IV
de DIV– I para DIV– II para DIV– III para DIV– IV

D IV

II
III
IV
I
II
III
IV

TITULAR
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PROGRESSÃO E PROMOÇÃO
Requisitos:
I - o cumprimento do interstício de 24 (vinte e quatro) meses de
efetivo exercício na classe e nível anterior;
II - *aprovação em avaliação de desempenho individual

LEI Nº 12.772, DE 28
DE DEZEMBRO DE
2012.

*RELATÓRIO ENVIADO PELO CÂMPUS
Itens avaliados:
Assiduidade;
Pontualidade;
Entrega de documentos institucionais (notas, diários, etc.);
Participação em reuniões de área e planejamento.
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FLUXO DO
PROCESSO

PROGRESSÃO E PROMOÇÃO
CPPD identifica docentes* que completam interstício de 02(dois)
anos, por meio de relatório extraído do SUAP;
Câmpus envia, semestralmente, à CPPD os dados da avaliação
de desempenho;
CPPD atribui a pontuação relativa ao desempenho docente
(Portaria 13/1990 – Escola Técnica Federal) – a aprovação
depende de uma pontuação mínima de 60% do total dos itens
avaliados no relatório enviado pelo câmpus);
CPPD emite portaria e assina, conjuntamente com a DDGP;
Portaria segue à CCM para a inserção dos dados no SIAPE e
encaminha para a CPP;
CPP apura e insere os valores pertinentes.
*o docente que ingressar no IFSP, por redistribuição, deve abrir um
processo eletrônico no SUAP (nível de acesso público), solicitando a
progressão e anexar comprovante da avaliação de desempenho (nível de
acesso restrito) na Instituição de origem.
Subcomissão:cppd.progressao_promocao_aceleracao@ifsp.edu.br
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ACELERAÇÃO DA PROMOÇÃO
Art. 15. Os docentes aprovados no estágio probatório do
respectivo cargo que atenderem os seguintes requisitos de
titulação farão jus a processo de aceleração da promoção

LEI Nº 12.772, DE 28
DE DEZEMBRO DE
2012.

de DI para DII-I, se especialista
de qualquer nível das classes DI e DII para DIII-I , se mestre ou
doutor
Requisitos:
ter o estágio probatório homologado pelo Conselho Superior
(CONSUP)
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ACELERAÇÃO DA PROMOÇÃO
CPPD consulta a resolução do CONSUP que homologou o
estágio probatório *;
CPPD confere a titulação do docente;
CPPD emite a portaria e assina, conjuntamente com a DDGP;
Portaria segue à CCM para a inserção dos dados no SIAPE e
encaminha para a CPP;
CPP apura e insere os valores pertinentes.

FLUXO DO
PROCESSO

* no caso titulação obtida após a homologação do estágio
probatório, o docente deve abrir um processo eletrônico no
SUAP (nível de acesso público), solicitando a aceleração da
promoção.
Subcomissão:cppd.progressao_promocao_aceleracao@ifsp.edu.br
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AFASTAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO

Periodicidade
2 (dois) editais ao ano (divulgados pelo
site) contemplando os afastamentos para
cursos de mestrado e doutorado no país
ou exterior e pós doutoramento no exterior.
INCENTIVO EDUCACIONAL

Periodicidade
1 (um) edital por ano (divulgado pelo site)
contemplando Bolsa auxílio para o custeio
de gastos com cursos de pós-graduação em
instituições particulares ou públicas.
comissão: cppd@ifsp.edu.br
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Portarias
2110/213,
6031/13 e
1722/16
Comunicado
DDGP-CPPD
001/2016

FLUXO DO
PROCESSO

AFASTAMENTO DE FLUXO CONTÍNUO
( sem contratação de professor substituto)

Docente abre processo eletrônico no SUAP (nível de acesso
público) solicitando o afastamento, anexa todos os formulários
(nível de acesso restrito) elencados no comunicado 001/2016
e encaminha para CDP-PRD;
CDP-PRD verifica a viabilidade administrativa do afastamento
e encaminha à CPPD;
CPPD analisa a documentação e emite parecer;
CDP emite a minuta da portaria e encaminha à reitoria;
Reitoria assina a portaria
comissão: cppd@ifsp.edu.br
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REMOÇÃO A PEDIDO DOS DOCENTES

2 (dois) EDITAIS ao ano (maio e novembro)
As vagas iniciais são disponibilizadas pelo câmpus
e as vagas potenciais são geradas pelas permutas

Critérios: (estabelecidos com base na consulta à
comunidade, em maio/2017)

Tempo no IFSP;
Titulação;
Participação em comissões;
Projetos de pesquisa e extensão.
comissão: cppd@ifsp.edu.br
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LEI Nº 12.772,
DE 28 DE
DEZEMBRO DE
2012.

ALTERAÇÕES DO REGIME DE TRABALHO
Art. 20. O Professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e
Cargos de Magistério Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de
trabalho:
I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação
exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional; ou
II - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.
§ 1o Excepcionalmente, a IFE poderá, mediante aprovação de órgão colegiado
superior competente, admitir a adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais
de trabalho, em tempo integral, observando 2 (dois) turnos diários completos, sem
dedicação exclusiva, para áreas com características específicas.
§ 2o O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o
impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com
as exceções previstas nesta Lei.
§ 3o Os docentes em regime de 20 (vinte) horas poderão ser temporariamente
vinculados ao regime de 40 (quarenta) horas sem dedicação exclusiva após a
verificação de inexistência de acúmulo de cargos e da existência de recursos
orçamentários e financeiros para as despesas decorrentes da alteração do regime,
considerando-se o caráter especial da atribuição do regime de 40 (quarenta) horas
sem dedicação exclusiva.
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ALTERAÇÕES DE REGIME DE TRABALHO
É permitida a alteração de regime em estágio probatório;
A alteração de regime de trabalho, de RDE para 40 horas,
requer análise do CONSUP
(no interesse da administração)

Resolução
103/2014

FLUXO DO
PROCESSO

Docente abre processo eletrônico no SUAP com nível de
acesso público, solicitando alteração de regime de trabalho,
anexa todos os formulários (nível de acesso restrito) elencados
na resolução 103/2014;
CPPD analisa a documentação e encaminha à Reitoria;
Reitoria avalia e encaminha a DAP;
CPPD emite portaria e assina, conjuntamente com a DAP;
Portaria segue à CCM para a inserção dos dados no SIAPE e
encaminha para a CPP;
CPP apura e insere os valores pertinentes.
subcomissão: cppd.regimedetrabalho@ifsp.edu.br
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LEI Nº 12.772,
DE 28 DE DEZEMBRO
DE 2012.

PROFESSOR TITULAR

Art. 14. - ... da Promoção
IV - para a Classe Titular:
a) Possuir o título de doutor;
b) ser aprovado em processo de avaliação de desempenho; e
c) lograr aprovação de memorial que deverá considerar as
atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e
produção profissional relevante, ou de defesa de tese acadêmica
inédita.
§ 5o O processo de avaliação para acesso à Classe Titular será
realizado por comissão especial composta, no mínimo, por 75%
(setenta e cinco por cento) de profissionais externos à IFE, e
será objeto de regulamentação por ato do Ministro de Estado da
Educação.
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Resolução
17/2015 de
31.03.2015

FLUXO DO
PROCESSO

PROFESSOR TITULAR
Art. 3º - 4 (quatro) docentes professores doutores (titulares e/ou DIV –
IV), no mínimo 3 (três) externos ao IFSP.
§ 1º - Os membros devem atuar na mesma área de conhecimento do
avaliado.
§ 2º - Excepcionalmente, poderão compor a comissão, membros de
áreas afins.
§ 4º - Os membros externos devem ocupar, na sua Instituição de origem,
nível de carreira equivalente ou superior ao DIV-IV
Docente abre processo eletrônico no SUAP (nível de acesso público),
solicitando promoção à classe titular EBTT, anexa todos os formulários
(nível de acesso restrito) elencados na resolução 17/2015;
CPPD viabiliza a documentação e encaminha à Reitoria;
Reitoria avalia e encaminha a DAP;
CPPD emite portaria e assina, conjuntamente com a DAP;
Portaria segue à CCM para a inserção dos dados no SIAPE e encaminha
para a CPP;
CPP apura e insere os valores pertinentes.

subcomissão: cppd.titular@ifsp.edu.br

23

Contatos
rsc@ifsp.edu.br
cppd.titular@ifsp.edu.br
cppd.regimedetrabalho@ifsp.edu.br
cppd.progressao_promoçao_aceleracao@ifsp.edu.br
cppd.rt@ifsp.edu.br

cppd.remocao@ifsp.edu.br
cppd@ifsp.edu.br
(documento elaborado pela gestão 2018-2020)
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