
CONTRAPROPOSTA DE REGULAMENTO DE 

CAPACITAÇÃO DOCENTE

Grupo de Trabalho – Carreira

ADCEFET-RJ

Seção Sindical do ANDES-Sindicato Nacional

Dezembro/2014



Apresentação

O GT – Carreira da ADCEFET-RJ apresenta neste documento o resultado das discussões 

referentes  à  regulamentação  da  capacitação  docente,  com  ou  sem  afastamento,  no  âmbito  do 

CEFET/RJ.

As discussões sobre capacitação docente no âmbito da ADCEFET-RJ se intensificaram a 

partir do segundo semestre de 2014, quando o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE) do 

CEFET/RJ  tentou  deliberar,  sem  discussão  prévia  com  a  comunidade,  uma  minuta  visando 

regulamentar a questão na instituição.

Repleta  de  critérios  que  ferem  a  legislação,  bem  como  regras  que  se  mostram 

desproporcionais  ou  desarrazoadas,  segundo  parecer  da  assessoria  jurídica  da  seção  sindical,  a 

minuta teve a deliberação impedida a partir da mobilização da categoria, que ocupou o conselho na 

sessão de 06/11/2014, a partir de convocação da diretoria da ADCEFET-RJ.

Com isso, a minuta foi enviada para avaliação dos colegiados e conselhos de base até o final  

de 2014, com previsão de deliberação pelo CEPE em fevereiro de 2015.

Em paralelo à discussão no âmbito institucional, a ADCEFET-RJ convocou assembleias nas 

quais  a  minuta  foi  recusada  e  foram aprovadas  diretrizes  para  que  o  GT Carreira  da  entidade 

construísse uma contraproposta de regulamento que fosse do interesse dos professores e alinhada 

com as bandeiras históricas do movimento docente nacional representado pelo ANDES-SN.

Para  tanto,  a  diretoria  da ADCEFET-RJ  convocou no último mês  duas  reuniões  do GT 

Carreira,  abertas  a  qualquer  sindicalizado,  que  debateu  a  questão  à  luz  das  discussões  em 

assembleia e das propostas e avaliações enviadas pela base1.

Ao publicizarmos  esta  contraproposta,  esperamos  apresentar  mais  elementos  para  que  a 

comunidade possa dar continuidade a esta importante discussão, principalmente no próximo ano, 

quando a matéria retorna para a pauta do CEPE. Também para o início de 2015, será convocada 

assembleia para referendar a contraproposta, que, infelizmente, não foi possível ser preparada ainda 

em  2014  por  conta  do  prazo  curto  disponibilizado  à  comunidade  para  fazer  a  discussão  – 

principalmente no final do ano letivo, quando há uma intensificação das atividades acadêmicas de 

uma maneira geral.

1 As reuniões do GT Carreira foram convocadas para os dias 25/11 e 16/12/2014. Para maiores detalhes sobre essa 
construção, visitar a seguinte seção do portal da ADCEFET-RJ: 
<https://adcefetrj.wordpress.com/lutas/capacacitacao-docente/>

https://adcefetrj.wordpress.com/lutas/capacacitacao-docente/


Capacitação e Carreira Docente: um breve resgate histórico

No âmbito do movimento docente nacional representado pelo ANDES-SN, as discussões 

sobre  capacitação  docente  remontam à  década  de  1980 e  culminam com a  aprovação,  no  XV 

CONAD (Santa  Maria,  1996),  das  Diretrizes  para  o  Plano  Nacional  de  Capacitação  Docente  

(PNCD)2.

A reivindicação de  criação de um PNDC procura  articular  a  qualificação do quadro  de 

servidores docentes à garantia de um padrão unitário de qualidade para todas as instituições, tendo 

como  “pressuposto  essencial  a  responsabilidade  do  Estado  como  estimulador,  fomentador  e 

coordenador dos planos e projetos das IES3”. Além disso, o PNDC atuaria também como um pilar 

de sustentação da proposta de carreira única do ANDES-SN.

A defesa  de  um  padrão  unitário  de  qualidade  para  todas  as  IES  do  país  contrapõe-se 

diretamente à ideia de “centro de excelência”, difundida principalmente a partir dos anos 1990, no 

bojo de políticas neoliberais que concebem “a educação como mercadoria e não como direito social, 

tentando  implantar  formas  de  gestão  empresariais,  nas  quais  se  enfatizam  a  'concorrência',  a 

'rentabilidade' e o 'produtivismo', pressupondo a exclusão dos 'menos aptos'”4.

O padrão unitário de qualidade deve resultar de um conjunto de políticas que se 

contraponha à concepção de ensino superior de qualidade desigual, que admite a 

coexistência de “centros de excelência”, dedicados à produção e transmissão de 

conhecimento,  formadores  das  elites,  e  de  “instituições  periféricas”,  ocupadas 

2 Ver Anexo A.

3 Instituições de Ensino Superior (IES), englobando-se, nesta perspectiva instituições privadas e públicas, nos 
níveis municipal, estadual e federal.

4 ANDES-SN. Cadernos ANDES - n. 2, 4. ed., Florianópolis, Andes, 2013, p. 49.



apenas  na  reprodução  do  conhecimento  destinado  à  profissionalização5 e  ao 

treinamento das classes subalternizadas6.

Longe de buscar eliminar a diversidade entre as instituições de ensino do país, naturalmente 

decorrentes de particularidade locais ou de opções político-pedagógicas distintas, a defesa de um 

padrão unitário de qualidade fundamenta-se nos seguintes princípios:

a) Ensino público, gratuito, democrático, laico e de qualidade para todos;

b) Autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial;

c) Democratização interna e liberdade de organização;

d) Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;

e) Condições de trabalho dos docentes.

 Com isso, pretende-se quebrar a política de centros de excelência e garantir uma educação 

de qualidade para todos os brasileiros, ao mesmo tempo em que se garante aos servidores públicos 

da educação boas  condições  de trabalho para  a  condução das  atividades  de ensino,  pesquisa e 

extensão.

Neste sentido, a necessidade de qualificação dos servidores ganha um caráter central e, na 

defesa do movimento sindical, deve ser uma preocupação da Administração de cada IES e também 

do Governo Federal. Por isso, além da instituição de um PNDC, cada IES, nesta defesa, deve ter o 

seu Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD), articulado com o primeiro.

5 A profissionalização aqui descrita refere-se a uma visão de formação mais instrumental, dentro de uma 
concepção de educação profissional pautada na mera reprodução de conhecimentos e no atendimento das 
necessidades de mão de obra do setor produtivo. Há um grande debate histórico sobre as concepções de educação 
profissional, principalmente com a ampliação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e com a 
instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que 
apontam, como resultado deste debate, para uma formação integral do estudante, distinta, portanto, da concepção 
criticada pelo ANDES-SN. Contudo, apesar da instituição das DCNs, as diversas concepções continuam permeando 
as ações e políticas de educação profissional, quer nas instituições, quer no âmbito do Governo Federal. Para 
maiores detalhes, ver Resolução CNE/CEB 6/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 21 de setembro de 2012, 
Seção 1, p. 22.

6 ANDES-SN. Cadernos ANDES - n. 2, 4. ed., Florianópolis, Andes, 2013, p. 48.



Elementos para a construção de um PICD no CEFET/RJ

A instituição de planos de capacitação para os servidores públicos, em particular para os 

docentes, objeto deste documento, além de estar articulada com a defesa de um padrão unitário de 

qualidade para todas as Instituições Federais de Ensino (IFE), é um dos pilares de sustentação da 

proposta  de  carreira  única  do  ANDES-SN.  Cabe  lembrar,  por  exemplo,  que  um  dos  eixos 

norteadores para a carreira é o incentivo à formação continuada/titulação e um dos princípios é a 

vinculação da carreira a um plano de nacional de capacitação7.

Atualmente, não existe, no âmbito do Governo Federal, um plano de capacitação que se 

aproxime dos princípios do PNDC defendido pelo ANDES-SN. Um dos elementos centrais desta 

análise repousa na progressiva desestruturação imposta à carreira docente nos últimos anos, sem 

falar nas diversas mudanças legais, já instituídas ou em discussão, que afastam a educação pública 

das bandeiras históricas do movimento sindical.

Sendo assim,  o desafio colocado à comunidade do CEFET/RJ é definir  um PICD, com 

previsão de afastamento, em um cenário de ausência de uma política nacional ampla e forte que 

possua os mesmos objetivos, com o agravante de continuidade da desestruturação das carreiras.

Apesar  disso,  ainda  é  possível  avançar  em normativas  internas  que  nos  aproximem das 

defesas históricas do movimento sindical e diminuam os efeitos colaterais gerados por legislações, 

no mínimo, equivocadas.  Ainda que limitados por um cenário de escassez no financiamento da 

educação pública, o GT Carreira da ADCEFET-RJ construiu uma contraproposta a partir desta visão 

estratégica, com base nas discussões em assembleia e nas propostas enviadas pela base.

Cabe destacar que a Minuta de Regulamento de Capacitação Docente proposta pelo CEPE 

foi integralmente recusada pelos professores, reunidos na 147a Assembleia Geral Extraordinária da 

ADCEFET-RJ e que o trabalho atribuído ao GT Carreira foi o de construir uma nova proposta, sob 

outros princípios.

Apresentamos,  na  próxima seção,  os  princípios  norteadores  da  contraproposta.  Antes  de 

apresentarmos um documento rígido e formatado como uma norma, procuramos dar um enfoque 

nos  aspectos  mais  centrais.  Para  a  apreciação  da  comunidade,  além  desta  contraproposta, 

destacamos também a  importância  do parecer  da Assessoria  Jurídica  da  ADCEFET-RJ sobre  a 

minuta, que traz de maneira detalhada seus aspectos mais problemáticos.

7 Para maiores detalhes sobre os eixos norteadores e princípios da carreira única do ANDES-SN, ver Anexo B.



Princípios norteadores da contraproposta de Regulamento de Capacitação Docente (Grupo de 

Trabalho – Carreira - ADCEFET-RJ)

Os princípios norteadores da contraproposta de Regulamento de Capacitação Docente estão 
divididos em duas seções: uma referente aos critérios de afastamento e outra referente à construção 
do Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD).

O  GT realizou  esta  diferenciação  por  entender  que,  do  ponto  de  vista  da  garantia  das 
condições de trabalho, os critérios de afastamento são centrais, uma vez que implicam, a depender 
da garantia de professor substituto, no aumento da carga horária do colegiado.

De  maneira  geral,  em  relação  ao  afastamento,  definimos  que  os  critérios  sejam 
estabelecidos, com alguns diretrizes gerais, em cada colegiado, garantindo-se uma cota de 20% de 
professores substitutos a cada colegiado.

A construção  do  PICD,  por  sua  vez,  está  ligada  ao  mapeamento  e  à  identificação  de 
demandas por formação continuada, o que pode dar à instituição a possibilidade de construir ações e 
projetos visando atender demandas por formação em áreas específicas, internamente ou via parceria 
com outras instituições e órgãos de fomento.

Ao não associar o PICD ao afastamento, tornando os critérios mais locais, entendemos que 
respeitamos a autonomia dos colegiados e desburocratizamos os processos, impedindo, também, a 
competição entre os colegiados e valorizando o PICD mais como um instrumento de planejamento 
conjunto do que como um instrumento de controle centralizado.

Por fim, o GT Carreira recomenda que a ADCEFET-RJ reivindique à Administração do 
CEFET/RJ que um regulamento de capacitação tal como o aqui proposto seja construído junto aos 
servidores  técnico-administrativos  em  educação  da  instituição.  Entendemos,  contudo,  que  é 
essencial, dadas as especificidades do Plano de Cargos e Carreiras desta categoria, envolver esses 
servidores  e  seus  setores  na  construção  do  regulamento,  para  que  este  represente,  de  fato,  o 
atendimento de suas demandas de formação continuada.



Princípios norteadores para a concessão do afastamento e de redução de carga horária

Dos princípios

1) Garantir  um  padrão  unitário  de  qualidade  nas  diversas  unidades  do  CEFET/RJ,  nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão ofertadas pela instituição, na educação básica e no 
ensino superior, conforme objetivos previstos no  Art. 4o do Decreto n. 5.224/200  4;  

Dos objetivos:

1) Fomentar a formação continuada do corpo docente através do afastamento integral das 
atividades ou da redução de carga horária para a realização de cursos de aperfeiçoamento, 
especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, conforme previsto nos artigos 26 e 30 
da Lei n. 12.772/2012.

1) Definir critérios e procedimentos para a concessão do afastamento integral ou redução de 
carga horária de professores para fins de participação nos cursos de formação continuada 
previstos no artigo anterior.

2) Definir diretrizes para a construção de um Plano Institucional de Capacitação Docente 
(PICD), visando mapear demandas de formação continuada e planejar ações para atendê-las.

Da elegibilidade

1) Terão direito ao afastamento ou à redução de carga horária previstos neste regulamento 
todos os professores do quadro efetivo do CEFET/RJ, inclusive os que estejam em estágio 
probatório, conforme Art. 30 da Lei n. 12.772/2012.

Dos critérios

1) Em respeito à autonomia dos colegiados e à diversidade de perfis de atuação na instituição, 
caberá a cada colegiado definir critérios internos para a concessão do afastamento ou 
redução de carga horária.

2) Os critérios devem respeitar o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, considerando de maneira isonômica perfis de atuação em cada uma delas.

3) A cada colegiado será garantido pela Administração do CEFET/RJ uma cota de 20% de 
professores substitutos, em relação ao número total de docentes lotados no respectivo 
colegiado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5224.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm


4) No caso de demanda por afastamento que resulte em um percentual acima da cota de 20%, 
poderá ser concedido ao docente o afastamento, com a redistribuição pelo colegiado da 
carga horária de regência de turma sob responsabilidade do professor afastado. 

5) A concessão de redução de carga horária também implicará na redistribuição de carga 
horária pelo colegiado.

6) A CPPD, conforme previsto no Inciso I do Art. 26 da Lei n. 12.772/2012, deverá assessorar 
a Administração do CEFET/RJ no que diz respeito ao dimensionamento da alocação de 
vagas docentes nos colegiados, a partir da elaboração do PICD e de outras ações sob sua 
responsabilidade.

7) A atribuição prevista no item 6 visa priorizar a alocação de novas vagas efetivas para 
colegiados com elevada carga horária, evitando que o afastamento ou a redução de carga 
horária para capacitação impliquem em precarização do trabalho para o restante do 
colegiado.

Das instâncias e procedimentos

1) São instâncias envolvidas na concessão de afastamento:

1. O colegiado de lotação do professor;

2. A Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD);

3. O Departamento de Recursos Humanos (DRH);

4. O Conselho Diretor (ou a Direção Geral);

2) O pedido de afastamento deve ser iniciado a partir de solicitação ao colegiado de lotação do 
professor, que, com base nos critérios internos previamente definidos, deve deliberar sobre o 
pedido em reunião, cuja ata deve ser lavrada e arquivada para fins de registro.

3) Aprovado o pedido pelo colegiado, o professor deve protocolar na CPPD processo com 
documentação definida previamente por este órgão, para conferência e parecer de 
conformidade;

4) Um vez aprovado o pedido pela CPPD, esta deve encaminhar o resultado ao professor e ao 
colegiado, para conhecimento, e ao Conselho Diretor do CEFET/RJ para aprovação, junto à 
solicitação de autorização para contratação de professor substituto, quando for o caso;

5) Aprovado o afastamento do professor, deve ser comunicado ao DRH, e demais setores 
competentes, o afastamento e a autorização para a contratação de professor substituto, 
quando for o caso;

6) Os pedidos de redução de carga horária serão objeto de deliberação única e exclusivamente 
do colegiado de lotação do professor, em reunião, cuja ata deve ser lavrada e arquivada para 
fins de registro.

Dos recursos



1) Das decisões do colegiado, cabe recurso aos conselhos imediatamente superiores, sendo o 
CONDMET, no caso do Maracanã, e os Conselhos de Unidade, no caso das UnEDs;

2) Das decisões dos conselhos imediatamente superiores, cabe recurso ao CEPE e, 
posteriormente, ao CODIR.



Princípios norteadores para a elaboração do Plano Institucional de Capacitação Docente 
(PICD)

1) O Plano Institucional de Capacitação Docente (PICD) é um instrumento de gestão da 
política de capacitação docente do CEFET/RJ e tem como objetivos mapear demandas de 
formação continuada e planejar ações de atendimento a elas, a partir de parcerias 
interinstitucionais, com outras Instituições de Educação e órgãos de fomento;

2) O PICD não será utilizado como instrumento para a concessão de afastamento ou redução de 
carga horária, que ficará a cargo dos critérios definidos por normativas específicas, 
apresentadas na seção anterior;

3) A coordenação da elaboração do PICD ficará a cargo da CPPD, em parceria com as 
Diretorias Sistêmicas de Ensino, Pós-Graduação e Pesquisa e Extensão do CEFET/RJ, 
garantindo assim a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nesta ação;

4) O PICD será elaborado a partir de sistematização de mapeamento junto a cada colegiado, a 
partir de formulários previamente elaborados e publicizados com antecedência para a 
comunidade;

5) Após a sistematização, o PICD será apresentado ao CEPE para aprovação e posterior 
homologação pelo CODIR.

6) Dadas as atribuições da CPPD previstas na Lei n. 12.772/2012 e, em especial, neste 
regulamento, a Administração do CEFET/RJ deverá garantir infraestrutura física e de 
pessoal técnico-administrativo especializado para a condução de suas atividades.



ANEXO A

Projeto de Lei que fixa as diretrizes do Plano Nacional de Capacitação Docente - PNDC

Dispõe sobre o PNCD para os docentes das IES públicas e privadas, de acordo com a

LDB1e com a LEI 2..., e dá outras providências.

I - DO SEU ESTABELECIMENTO

Art. 1o É de responsabilidade do Conselho Nacional de Educação3 a elaboração do PNCD.

Art. 2o O PNCD, de que trata o art. 1o desta lei, deve:

I - abranger todos os docentes das IES públicas e privadas;

II - ter caráter permanente, garantindo um padrão unitário de qualidade, respeitando a 
indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão;

Art. 3o O PNCD deve necessariamente priorizar os programas de pós- graduação stricto sensu.

Parágrafo único Os programas de pós-graduação, de que trata o caput deste artigo, terão processo 
contínuo de avaliação.

Art. 4o O PNCD deverá estabelecer critérios que garantam cooperação interinstitucional, visando à 
implementação de programas de pós-graduação.

Art. 5o As IES públicas e privadas deverão ter quadros permanentes suficientes para possibilitar 
20% (vinte por cento) dos seus docentes em programas de pós-graduação, por unidades, 
departamentos ou centros.

II - DO FINANCIAMENTO



Art. 6o A União, os estados e municípios deverão garantir, em seus orçamentos anuais, recursos 
financeiros suficientes para a manutenção e participação do docente no PNCD.

Parágrafo único No caso das instituições particulares de ensino superior, as mantenedoras deverão 
garantir recursos financeiros anuais suficientes para a manutenção e participação dos seus docentes 
no PNCD.

III - DOS PLANOS INSTITUCIONAIS

Art. 7o As IES, com base no PNCD, estabelecerão seus planos institucionais de capacitação,

respeitando o que dispõe esta lei e a Lei...4

IV - DA COORDENAÇÃO

Art. 8o É de responsabilidade do Conselho Nacional de Educação a coordenação e a fiscalização do 
PNCD.



ANEXO B

EIXOS e PRINCÍPIOS da Proposta de Carreira Única do ANDES-SN

EIXOS – A carreira docente deve pautar-se nos seguintes eixos orientadores:

1 – Formação continuada/titulação;

2 – Valorizar o tempo de serviço, de forma automática, por meio de anuênios, biênios,

triênios, etc.

PRINCÍPIOS

1 – Regime de trabalho DE;

2 – Respeito da instituição pela indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão;

3 – Ingresso por concurso público;

4 – Paridade na remuneração e diretos entre ativos e aposentados (contra a criação de novas 
classes);

5 – Isonomia;

6 – Carreira baseada no Regime Jurídico Único (RJU);

7 – Desvinculação da estrutura de cargos na gestão universitária;

8 – Condições de trabalho que não comprometam a saúde e a segurança do docente, e considerem a 
complexidade de uma atividade que envolve relações humanas, construindo garantias mínimas de 
salubridade profissional;

9 – Vinculação a um plano nacional de capacitação docente.


