
  

 

Educação Pública e Gratuita. Direito de Todos, Dever do 

Estado. Rua Manoel de Medeiros, s/n – CEP 52171-900 Dois 

Irmãos – Recife/PE  

CNPJ – 08.962.029/0001-66 www.aduferpe.org.br   

E-mail: secretaria@aduferpe.org.br; secretaria@aduferpe.com  

Não aceitamos Nota da Procuradoria Jurídica como resposta! 

  

No dia 29 de março, a Aduferpe encaminhou à Reitoria da UFRPE requerimento contendo 

uma análise técnico-jurídica das razões pelas quais nos opomos à Resolução 042/2020 e 

à Instrução Normativa GR/UFRPE N.º 01/2021 que instituíram o Plano Individual de 

Trabalho (PIT) e o Relatório Individual de Trabalho (RIT) e solicitamos a suspensão 

imediata da sua implementação. 

Em síntese, postulamos que a Resolução 042/20 e a Instrução Normativa 01/2021 evocam 

os argumentos da: 1) violação ao princípio da publicidade, uma vez que os documentos 

exigidos, em especial os documentos em anexo à Instrução Normativa, não teriam sido 

postos ao debate democrático nos departamentos e nas unidades acadêmicas; 2) violação 

ao princípio da legalidade, por assumir um caráter punitivo aos docentes que não 

cumprirem as exigências descritas no regulamento; e 3) violação ao princípio da 

eficiência da própria Instrução Normativa por causa do desvio de sua finalidade.   

Em resposta ao nosso requerimento, recebemos do Magnífico Reitor, Professor Marcelo 

Carneiro Leão, a Nota N.º 40/2021 da Procuradoria da UFRPE que, em linhas gerais, 

desrespeitosamente alega que boa parte das nossas reivindicações não se justificam 

porque ora apontamos questões relativas à validade do regulamento, ora apontamos 

questionamentos “sobre elementos de conveniência e oportunidade”. Nesta nota 

responsiva, o procurador também argumenta sobre a inexistência de um contexto político-

sanitário que evidencie motivos para a suspensão da implementação da Instrução 

Normativa 01/2021 e da Resolução 042/20.  

Fazemos duas considerações sobre a referida nota: 1) causa, no mínimo, estranheza que 

uma comunicação enviada à Reitoria tenha sido respondida pelo procurador que presta 

serviço à instituição, o que sugere inapetência ao diálogo; 2) consideramos estarrecedora 

a forma como a Procuradoria Jurídica da UFRPE respondeu ao nosso requerimento, 

quando havia e há uma expectativa de se instaurar um diálogo civilizado, produtivo e 

construtivo com a Reitoria e a Administração Superior da UFRPE. Essa é a nossa intenção 

enquanto entidade representativa dos docentes da instituição e que merece a devida 

atenção e respeito nos questionamentos feitos.  

Quanto a essa resposta descabida e inadequada a nossa solicitação, cabe-nos aqui 

considerar dois pontos importantíssimos que ajudam a entender melhor como as 

instâncias superiores desta universidade têm apresentado resistência e relutado para 

dialogar com o seu quadro docente e suas entidades representativas.  

 

O primeiro ponto a considerar é que a universidade insiste na manutenção do caráter 

punitivo da Resolução 042/2020 e de sua pouca contribuição à gestão das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão nos departamentos e unidades acadêmicas. Parece que não é 
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interesse da instituição questionar ou avaliar a forma como está sendo feita a 

implementação do PIT e PIT na UFRPE. Ao que nos parece, o documento servirá apenas 

como mais um instrumento burocrático criado simplesmente para responder às 

“recomendações” imperativas da Controladoria Geral da União (CGU), em detrimento da 

autonomia universitária que nos é constitucionalmente conferida. Não se pode achar que 

a caracterização e a qualificação do planejamento docente podem ser aferidas 

simplesmente pelo ato de preenchimento de uma planilha de Excel, que se resume a 

atribuir um número de horas a itens pré-definidos, de forma a totalizar 20h ou 40h 

semanais, não refletindo, assim nem qualitativa nem quantitativamente a realidade do 

trabalho docente e dos seus resultados que são construídos, vivenciados e divulgados 

dentro e fora do cotidiano das salas de aulas. Efetivamente, a planilha do Excel não 

reflete, nem de longe, as horas dedicadas ao atendimento dos estudantes, os textos 

produzidos para publicação, as pesquisas desenvolvidas, os eventos acadêmicos, as 

reuniões de departamentos e tantas outras atividades desenvolvidas nos três turnos de 

funcionamento da UFRPE. Como já bem afirmamos em outras oportunidades, nossa 

crítica não se refere apenas à forma como esses instrumentos normativos estão sendo 

implementados, mas à baixa qualidade avaliativa e de registro e a limitada contribuição 

que eles trazem à gestão das atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFRPE. Uma 

gestão eficiente e transparente não se faz apenas com preenchimento de planilhas e 

formulários! Isso pode ser facilmente constatado nos relatórios de progressão funcional e 

nos currículos Lattes da maioria dos docentes dessa instituição. 

 

O segundo ponto que nos cabe questionar é a validade da nota N.º 40/2021 da 

Procuradoria da UFRPE como resposta da Reitora às nossas solicitações. É de 

conhecimento de todos e de todas que a instância superior que funciona como órgão 

deliberativo, normativo e consultivo em assuntos de política e de planejamento 

universitário é o Conselho Universitário. Acreditamos que, por ser uma demanda que 

envolve questões ligadas ao ordenamento acadêmico-administrativo da UFRPE, não cabe 

à Procuradoria Jurídica uma resposta de caráter decisivo ao requerimento que 

formalizamos junto à Reitoria no qual pedimos a suspensão do regulamento no período 

de pandemia que institui o PIT e o RIT. Essa demanda cabe, portanto, ao Conselho 

Universitário, conforme a hierarquia administrativa que a nossa universidade estabelece. 

Como representantes da classe docente da UFRPE, exigimos a manifestação do Conselho 

sobre o tema e reafirmamos a nossa solicitação para suspender a implementação desta 

normativa durante a crise sanitária que assola o país.  

 

Como não aceitamos a resposta da Procuraria Jurídica por ser um órgão apenas consultivo 

da universidade, solicitamos que não só o requerimento da Aduferpe, mas também os 

documentos contra essa proposta dos departamentos de Educação, Letras, História e 

Ciências Sociais sejam apreciados, com a presença de representantes da Aduferpe, na 

próxima reunião do Conselho Universitário.  

 

 

Como encaminhamento, adotamos a estratégia de chuva de e-mails que todos os docentes 

devem enviar à Reitoria e aos representantes do CONSU, apontando os principais 
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problemas relacionados, principalmente, à incapacidade do PIT e RIT mensurar o 

trabalho docente. Deve fazer considerações a respeito de um documento que sugere o 

preenchimento de uma carga horária que, no plano da realidade, pode ser considerada 

fictícia e que não contempla aspectos qualitativos do trabalho docente, elementos que 

deveriam ser, minimamente, considerados em um instrumento mais adequado para esse 

tipo de prestação de contas. 

 

Para além disso, sugerimos a entrega de um documento formal com pedido de 

reconsideração do requerimento enviado à Reitoria em 29 de março de 2021, elaborado 

juntamente com a Assessoria Jurídica da Aduferpe, em que apontaremos, a partir de 

levantamento documental, que não houve ampla discussão dos elementos anexos do PIT 

e RIT com os docentes da instituição. Nesse estudo técnico, também, apontaremos as 

principais dificuldades relacionadas às falhas no preenchimento das planilhas no que se 

refere ao sobretrabalho e a pouca adequação desses documentos à nossa realidade 

cotidiana.  

 

 

Recife, 12 de abril de 2021 

 

 

ADUFERPE 


