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Direção-Geral do CEFET/RJ através do Ofício n. 11818/2016/PR/RJ/
GAB/MC.  Nesse documento, o MPF recomenda a “implantação 
do sistema de controle eletrônico de frequência para os servido-
res da instituição”. Vários conselhos de unidades e coletivos de 
técnico-administrativos em educação (TAEs) posicionaram con-
trários à implantação do controle de ponto eletrônico, assim como 
os docentes reunidos na 162a AGE da ADCEFET-RJ, ocorrida em 
05 de outubro de 2016. Formaram-se, em algumas unidades, co-
mitês locais de mobilização em torno dessa temática, envolvendo 
professores e TAEs.

No contexto nacional, outras Ifes também receberam reco-
mendações semelhantes do MPF, as quais, em geral, estão asso-
ciadas a respostas a procedimentos administrativos pontuais, le-
vados a cabo no âmbito dessas Ifes. Diferentes encaminhamentos 
têm sido dados pelas instituições a essa questão.

Esta cartilha é fruto de encaminhamento aprovado na 162a 
AGE da ADCEFET-RJ e reflete o esforço coletivo de articulação 
entre professores e TAEs na elaboração de um texto que auxilie 
na compreensão da importância da defesa contrária ao controle 
de ponto eletrônico para os trabalhadores da educação federal.

Boa leitura!

Saudações sindicais e de luta.

Apresentação
A presente cartilha tem por objetivo explicitar os argumentos 

legais, políticos e aqueles relativos à especificidade das atividades 
realizadas pelos trabalhadores da educação federal que funda-
mentam o posicionamento contrário à implantação do contro-
le de ponto eletrônico para esses servidores. Sua elaboração foi 
motivada por elementos da conjuntura local e nacional que têm 
impactado os trabalhadores da educação federal do CEFET/RJ e 
também os de outras instituições federais de ensino (Ifes).

Em 11 de abril de 2016, a Diretoria de Ensino (DIREN) do CEFET/
RJ enviou por email ao Departamento de Ensino Superior (DE-
PES) e ao Departamento de Ensino Médio e Técnico (DEMET) do 
campus sede Maracanã, aos diretores das unidades e às gerências 
acadêmicas dos mesmos, um modelo de Controle de Frequência 
Docente (nome alterado em seguida para Controle de Frequência 
de Aulas), que consistia em uma folha com um quadro no qual 
o professor deveria registrar seus horários de entrada e saída em 
aula e assinar ao lado dos mesmos. Vários colegiados e conse-
lhos de unidades da instituição se manifestaram contrariamente 
à medida, que também foi rechaçada pelos docentes reunidos 
na 160a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da ADCEFET-RJ, 
ocorrida em 08 de junho de 2016.

Em 04 de outubro de 2016, por intermédio da convocação de 
reuniões de conselhos de unidades e de departamento do cam-
pus sede Maracanã, os trabalhadores em educação do CEFET/
RJ tiveram acesso à Recomendação n. 06/2016, encaminhada 
em 23 de agosto de 2016, pelo Ministério Público Federal (MPF), à 
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 Todos os trabalhadores da educação realizam necessariamen-
te um trabalho intelectual de produção e transmissão de informa-
ções, técnicas, tecnologias, conhecimentos e saberes, envolvendo, 
para isto, três processos – o ensino, a pesquisa e a extensão. Este 
tripé (ensino, pesquisa e extensão) compreende não só o trabalho 
docente e dos demais profissionais da educação, mas o próprio 
objetivo de uma instituição escolar. Para a materialização desse 
trabalho, exige-se a realização de várias etapas, o estudo, o plane-
jamento das atividades, a avaliação e o replanejamento, mencio-
nados no parágrafo 5 do artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (9394/96): 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos ter-
mos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, in-
cluído na carga de trabalho.

A construção do conhecimento pode estar ou não associada à 
sala de aula, dentro ou fora do espaço escolar. Algumas das ati-
vidades só podem ser realizadas exclusivamente fora do espaço 
escolar e acadêmico (estágios, visitas técnicas, pesquisas depen-
dendo do objeto de estudo delimitado, projetos de extensão em 
articulação com grupos e coletividades externas). 

A produção do conhecimento compreende também as pes-
quisas orientadas para diferentes fins-objetivos, objetos de estu-
dos, com metodologias, métodos e técnicas diferenciados (que 
envolvem o desenvolvimento de técnicas e tecnologias, levan-
tamentos teóricos e de conteúdos ensinados, materiais e recursos 
didáticos utilizados, rede de assistência social e benefícios sociais 
etc). Por fim, as atividades de extensão, que pretendem algum 
nível de intervenção social externa. 

A dispensa do ponto eletrônico para os trabalhadores da edu-
cação se fundamenta no reconhecimento do papel social das ins-
tituições públicas de ensino e na especificidade do trabalho nelas 
desenvolvidas. 

 Os Institutos Federais e CEFETs são fundamentais para a ga-
rantia do acesso universal e democrático aos conhecimentos e 
saberes acumulados historicamente pela humanidade em todos 
os níveis e modalidades da educação. Essas instituições têm o de-
ver de ofertar, ao mesmo tempo, a formação profissional para o 
mundo do trabalho e a formação humana para a participação 
sociopolítica dos indivíduos, visando à transformação social e a 
construção de uma sociedade mais justa, igualitária e livre.

 Todos os trabalhadores da educação – ou seja, docentes do En-
sino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), docentes do Magistério 
Superior (MS) ou Técnicos Administrativos da Educação (TAEs) – 
assumem o papel de educadores porque lidam e interagem com 
os estudantes, fazendo parte da sua formação humana, ainda que 
desempenhem dentro da instituição tarefas e funções diferencia-
das. Professores e técnicos devem agir de forma integrada, tor-
nando este o espaço da ação e prática pedagógica por excelência, 
que envolve a todos (trabalhadores, estudantes, responsáveis e 
comunidades).

Por que o controle de ponto 
eletrônico é incompatível em 
instituições como o CEFET-RJ?



10 11

Mesmo quando limitado à sala de aula, esse processo deman-
da estudos para a elaboração de aulas, reflexões sobre as dificul-
dades dos alunos e a prática docente, desenvolvimento de estra-
tégias didáticas, elaboração de projetos e artigos, dentre muitos 
outros. Mesmo o ensino, como parte desse processo de construção 
do conhecimento, não pode ser medido ou quantificado em ter-
mos de horas e espaços em que tais atividades são desenvolvidas. 
Cabe destacar que, com exceção das atividades relacionadas ao 
ensino em sala de aula, os demais procedimentos de extensão e 
pesquisa são também desenvolvidos pelos TAEs.

Ou seja, a natureza das atividades de ensino, pesquisa e exten-
são impossibilita que os trabalhadores da educação as desenvol-
vam apenas dentro da instituição, por um período pré-definido 
de tempo, em dias fixos e pré-estabelecidos. Ao mesmo tempo, 
as diferentes tarefas e etapas do trabalho pedagógico podem ser 
realizadas fora das instalações, sem prejuízo da sua qualidade. 

Assim, para que os projetos de extensão possam ser materia-
lizados, para que os projetos de pesquisa possam ser desenvol-
vidos, para que parcerias com trabalhadores da educação de 
outras unidades ou mesmo de outras instituições possam ser ar-
ticuladas, dentre muitas outras atividades, é imprescindível não 
haver controle de ponto. 

Sim, existe garantia legal para a dispensa do controle de ponto 
para os professores da carreira do MS e do EBTT. Ela está assegu-
rada por um conjunto de leis, pareceres emitidos pela Advocacia 
Geral da União (AGU) e por acordo de greve do ano de 2015.  

Instituída pela lei nº 11784 de 2008, a carreira EBTT ganha as 
mesmas atribuições da carreira MS – o desenvolvimento de ativi-
dades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, vistas como equiva-
lentes e indissociáveis. Nova regulamentação do plano de cargos, 
salários e regimes de trabalho das carreiras do EBTT e do MS 
passa a vigorar com a  lei 12.772/2012. Entretanto, a natureza e 
especificidade do trabalho docente se mantêm. Mesmo diante das 
mudanças nas regulamentações do plano de carreira, a dispensa 
do controle de ponto eletrônico é assegurada por lei específica, 
que versa exclusivamente sobre jornada de trabalho e controle 
de frequência, fundamentando-se na especificidade da atividade 
dos trabalhadores da educação. O Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão (MPOG) reconhece para os docentes do EBTT 
a isonomia no tratamento de dispensa do controle de ponto em 
relação aos docentes do MS, em acordo de greve das IFES em 2015 
(Ofício SEI nº 23540/2015-MP de 18/11/2015).

Existe alguma garantia legal 
para a dispensa do controle 
de ponto eletrônico?
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Não é verdade. Os trabalhadores da educação estão sujei-
tos a diferentes mecanismos de controle sobre suas atividades 
e frequência, como plano de trabalho, relatório de atividades 
parciais e finais, diários de classe, formulários de ocorrência de 
faltas, sistemas de avaliação de suas atividades, como estágio 
probatório e progressão funcional que, dentre vários critérios, 
considera a assiduidade e a pontualidade. 

A dispensa do controle de ponto dos trabalhadores da educa-
ção está fundamentada na especificidade do trabalho e no fato 
deste ser realizado inclusive fora do espaço institucional, sem 
prejuízo da qualidade. Mas, além desses fatores, vigora uma 
política de produtividade, a partir de uma falsa compreensão 
de que esta política é garantidora da qualidade do trabalho do-
cente e da instituição como um todo. Contudo, tais critérios de 
produtividade vêm se revelando perversos mecanismos de 
controle que afetam, inclusive, a saúde dos servidores, através 
da sobrecarga de atividades na ausência de condições de tra-
balho adequadas e na perda do direito à progressão funcional.

Existe uma imagem negativa, preconceituosa e estereo-

É verdade que não existe 
controle sobre o trabalho 
do servidor público?

Em relação aos TAEs, a lei 11091/2005, que regulamenta o Pla-
no de Carreira da categoria, reconhece as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão como parte da dinâmica e da competência 
desses profissionais. Assim, considerando o princípio da isonomia, 
docentes do MS, do EBTT e TAEs devem gozar de tratamento se-
melhante devido à semelhança de suas atribuições.
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tipada de que o servidor público não gosta de trabalhar (ou 
trabalha pouco, tem privilégios). Trata-se de uma forma de as-
sédio moral coletivo e ataque à imagem do trabalhador, que 
acaba legitimando a retirada de direitos e o desmantelamento 
e privatização dos serviços públicos. Como dito anteriormente, 
existem diferentes mecanismos de controle das atividades e 
da frequência do servidor. Não será um instrumento eletrô-
nico que irá garantir uma maior qualidade e eficiência desse 
controle, menos ainda dos resultados do trabalho. 

Não, o controle de ponto eletrônico não é capaz de resolver o 
problema da segurança nas unidades. Visa apenas controlar o 
tempo do trabalhador e apurar sua permanência na instituição. 
Contudo, justamente por essas razões, impossibilita a realização 
plena do trabalho de ensino, pesquisa, extensão e gestão, gerando 
uma burocracia desnecessária, que exigirá novos procedimentos 
administrativos para justificar a realização de atividades fora do 
espaço institucional. 

Precisamos discutir com a comunidade do CEFET-RJ o pro-
blema da segurança. Entretanto, essa discussão passa longe do 
controle de ponto eletrônico. Entendemos que a segurança en-
volve medidas como a ocupação dos espaços institucionais pela 
comunidade acadêmica e as comunidades do entorno, garantin-
do o movimento de pessoas e evitando espaços ermos e vazios, 
a redefinição da prioridade da segurança que hoje está atrelada 
somente ao patrimônio, a garantia das condições de trabalho aos 
seguranças e vigilantes, uma ampla participação da comunidade 
escolar na elaboração de plano de segurança, envolvendo a revi-
são de regras e procedimentos.

O controle de ponto eletrônico 
vai melhorar a segurança nas 
unidades do CEFET-RJ?
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Não há nenhuma relação causal direta que se possa observar 
entre controle de ponto e qualidade do trabalho dos docentes e 
demais trabalhadores da educação. Ao contrário, há estudos que 
indicam que o excessivo controle da atividade laboral acaba por 
desestimular o trabalhador a realizar suas atividades da melhor 
forma. Ou seja, o controle de ponto tem o efeito oposto ao que em 
geral se usa como argumento para a defesa desse mecanismo. 
Há muitas outras formas de se conseguir um ambiente de traba-
lho que seja mais propício ao desenvolvimento pleno das atribui-
ções do trabalhador e à sua satisfação pessoal com a qualidade da 
atividade que realiza.

O controle de ponto não irá garantir a melhoria dos serviços 
públicos ofertados. A qualidade do serviço público está direta-
mente relacionada às condições de trabalho, salários dignos, pla-
no de carreira e progressão funcional, equipamentos adequados, 
verbas suficientes, reposição do quadro através de concursos pú-
blicos, programas de requalificação profissional. Além disso, o de-
senvolvimento adequado das atividades dos servidores públicos 

O controle de ponto eletrônico 
vai melhorar o serviço público?

precisa de um ambiente saudável, livre das diferentes formas de 
assédio moral e sexual, tão presentes na prática de gestores da ad-
ministração pública e que levam ao isolamento, ao desestímulo 
e ao adoecimento do trabalhador. Uma gestão, de fato, democrá-
tica e igualitária, que envolva os trabalhadores nos processos de 
decisão sobre o trabalho e a gestão, colabora fortemente para a 
melhoria do serviço público.

Atualmente, uma medida importante, interna ao CEFET-RJ e 
que impactaria na qualidade do serviço ofertado, é a regulamen-
tação da jornada de 30 horas semanais de trabalho para TAEs, 
capaz de garantir as condições de funcionamento dos diversos se-
tores e departamentos (biblioteca, auditórios, secretarias etc) nos 
três turnos. Os estudantes dos diferentes turnos, principalmente 
aqueles que trabalham, passarão a ter acesso aos diversos ser-
viços institucionais, melhorando suas condições de estudo e de 
permanência na instituição. 
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Porque, além de todo o exposto, devemos de-
fender que o trabalhador da educação deve ser 
concebido como um profissional pensante, reflexivo, 
autônomo, crítico e atuante, que elabora conhecimen-
tos e realiza atividades em diferentes espaços educati-
vos e formativos. Restringir e determinar os tempos 
e espaços em que as suas atividades, concebidas no 
âmbito do ensino, pesquisa, extensão e gestão, se de-
senvolvem precariza o trabalho e inviabiliza o pleno 
desempenho de sua função social.

Por que devemos defender 
um posicionamento contrário 
ao controle de ponto?



20

ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO CENTRO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 CELSO SUCKOW DA FONSECA

SEÇÃO SINDICAL DO ANDES - SINDICATO NACIONAL

Av. Maracanã 229  -  Rio de Janeiro - RJ - CEP 20271-110 
Telefax (21) 2567-5118  -  CGC 29365293/0001-92

Email: secretaria@adcefetrj.org.br
Site:www.adcefetrj.org.br

novembro 2016


