
Posição do SINTEFPB diante da aprovação 
das resoluções 28 e 29/2020 do Conselho 
Superior do IFPB
A Diretoria Estadual do SINTEFPB reuniu-se nesta Em reunião entre a Pro-Reitoria de Ensino e as 
quinta-feira, 30 de julho, para avaliar a sessão do Direções de Ensino, se estabeleceu que o semestre 
Conselho Superior do IFPB que resultou na de 2020.1 encerra-se em dezembro. Para isto 
aprovação das resoluções 28 e 29/2020, que acontecer pretendem que no início de agosto 
estabelecem a retomada do calendário letivo todas as disciplinas estejam planejadas e os planos 
através das Atividades de Ensino não Presenciais instrucionais publicados no site do IFPB.
(AENPs). O CONSUPER aprovou os textos das Vimos a público defender os seguintes 
resoluções tal como apreciadas pelo Colégio de posicionamentos: a) o planejamento e os prazos 
Dirigentes (CODIR) no dia 17 de julho e submetidas para o início das atividades precisam ser 
ao CEPE cinco dias depois. discutidos e definidos pela comunidade nos 
A representação do Sindicato presente na sessão campi; b) é preciso ter garantia de que nenhum 
do Conselho Superior fez a leitura da Carta aberta estudante ficará sem condições de se conectar – 
aos membros do CONSUPER, reiterando a Nenhum estudante fica para trás!; c) é preciso 
necessidade da suspensão da tramitação das impedir a precarização das condições de trabalho 
minutas de resolução. Em manifestos anteriores de nossos(as) servidores(as); d) não pode ser 
levantamos a preocupação com o impacto que aceito qualquer indicativo de retorno para o 
aquelas propostas produziriam sobre a trabalho semi-presencial ou presencial sem uma 
organização institucional, pois redesenhavam vacina ou medicamento eficaz contra o SARS-Cov-
todo o organograma do Instituto e suspendiam, na 2.
prática, o funcionamento dos órgãos colegiados Para acompanhar a implantação das AENPs a 
deliberativos. Apontamos a inexistência de direção do SINTEFPB aprovou a criação do 
qualquer parâmetro que resguardasse as Observatório das Condições de Estudo e Trabalho 
condições de trabalho e de estudo, tornando no IFPB. Seus objetivos serão de duas ordens 
ainda mais difíceis as vidas de servidores e complementares: a) construir uma base de dados 
estudantes, atingidos pela crise sanitária. Do para, em conjunto com grupos de pesquisa 
ponto de vista do ensino, desconstruía qualquer cadastrados no Instituto, desenvolver análises a 
possibilidade para a integração curricular, partir dos desafios e dificuldades enfrentados por 
retirando do horizonte a perspectiva da formação estudantes e servidores(as), além de ser um canal 
integral dos nossos alunos. Com os efeitos que para o recebimento de denúncias ou reclamações 
produziriam sobre a vida de quem estuda e de qualquer membro da comunidade do IFPB que 
trabalha no IFPB, estas resoluções não poderiam requeira a ação do Sindicato. 
ser aprovadas sem que o debate fosse feito por O SINTEFPB convoca os servidores e servidoras da 
toda a comunidade do Instituto. instituição para participarem da rodada de 
A sessão do Conselho Superior, todavia, aprovou assembleias que serão convocadas a partir da 
as duas minutas abrindo mão, inclusive, do seu semana que vem, tendo em vista a realização de 
próprio funcionamento enquanto as resoluções uma Plenária Estadual no dia 14 de agosto. Na 
estiverem em vigor. Grave ainda foi ter sido pauta, a discussão das condições de estudo e 
submetido à votação se a representação do trabalho no IFPB.
SINTEFPB poderia fazer uso da palavra no ponto da 
discussão, quando outros convidados à sessão já 
tinham tido o direito a fala.
Entre o dia 27 de julho e este dia 31 de julho, os 
campi já começam ao que parece uma corrida 
contra o tempo para reiniciar em agosto as aulas. 

João Pessoa, 31 de julho de 2020.
Direção Estadual do SINTEFPB

Quem tem um sindicato não está sozinho.
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