
 

 

Carta aberta à Reitoria e às Direções Gerais do IFPB 

Pelo debate amplo e democrático de toda comunidade do Instituto das 

minutas para o início de atividades não presenciais 

 
Na noite de ontem recebemos a notícia de que o site do IFPB estava disponibilizando 

aos nossos estudantes as minutas das propostas para o início de atividades remotas 

no âmbito do Instituto. Eles teriam um prazo até o dia 30 de junho, terça-feira 

próxima, para enviarem por correio eletrônico suas contribuições ao texto.  

 

Esta notícia foi, na manhã do dia de hoje, 26 de junho, retificada: toda a comunidade 

pode enviar suas contribuições por correio eletrônico. O prazo de 4 dias para isso 

permanece. 

 

Queremos alertar toda a comunidade do IFPB para o fato de que até o presente 

momento não tínhamos – estudantes, docentes e técnicos-administrativos - ciência 

do inteiro teor das propostas. Nos campi, nestas últimas duas semanas, foram 

apresentadas apenas parte dos textos e ao gosto de quem conduzia a apresentação. 

Quatro dias para o debate de uma resolução que vem sendo gestada há mais de um 

mês no Colégio de Dirigentes, com o alcance que estas minutas pretendem, não é 

suficiente. 

 

Uma leitura inicial das propostas de resolução chama a atenção para alguns aspectos 

imediatos: 

 

a) cria-se todo um novo ordenamento didático-pedagógico e uma estrutura de 

funcionamento na área de ensino, praticamente revogando o que é previsto no 

Estatuto, no Regimento do IFPB, nos Regulamentos Didáticos e nos Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPCs), esvaziando conselhos e colegiados e 

centralizando as decisões nas figuras das Direções e Pró-Reitorias; 

 

b) não toma como premissa a garantia de que os estudantes terão as condições 

prévias para o acompanhamento das Atividades Não Presenciais (ANP). De 

forma evasiva fala em “viabilidade para os estudantes possuírem condições de 

conectividade para as atividades de ensino”; 

 

c)  propõe mecanismos  para a fiscalização e o controle da atividade docente, sem 

atentar para o risco de situações de assédio, além de produzir exigências que 

vão levar à sobrecarga e à precarização das condições de trabalho de 

professores, professoras e TAEs da área de ensino;  

 



 

 

d) propõe objetivos sem definir estratégias, partindo da ideia de que as 

dificuldades serão resolvidas no decurso do processo sem, todavia, garantias 

para isso.  

 

O SINTEFPB vem a público requerer da Reitoria e das Direções Gerais dos campi a 
revisão dos prazos e da metodologia para o debate. O processo democrático requer 
tempo para as coordenações de curso, áreas de conhecimento, setores técnico-
administrativos e coletivos estudantis discutirem e não se fazer apenas contribuições 
individuais, que só farão sobrecarregar de propostas contraditórias que sequer 
debateram entre si e, ainda assim, não terão garantido um encaminhamento seguro. 
 

A Direção Estadual do SINTEFPB submete a proposta a seguir para a discussão de 

todos e todas, respeitando o calendário dos campi: 

 

a) lançamento dos editais para inclusão digital dos estudantes; 

b) criação, nos campi, de comissões para a coordenação dos debates; 

c) discussão das propostas para as atividades não presenciais nos campi; 

d) envio das propostas dos campi para o Comitê de Combate ao Coronavírus e de 

lá para o Conselho Superior.   

 

Não há democracia sem o debate público e a definição de fato, pela comunidade, dos 

termos daquilo que organiza a vida de quem estuda e trabalha na Instituição. 

 

 

 

João Pessoa, 26 de junho de 2020 

Direção Estadual do SINTEFPB  

 

 

 


