
MANUAL CPPD 



INTRODUÇÃO AOS TRABALHOS NA CPPD 



Lei nº 12.772/2012 

Art. 1º Fica estruturado, a partir de 1o de março de 2013, o Plano de Carreiras 

e Cargos de Magistério Federal, composto pelas seguintes Carreiras e cargos: 

 

III - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 

composta pelos cargos de provimento efetivo de Professor do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei no 11.784, de 22 de setembro de 

2008; e  

IV - Cargo Isolado de provimento efetivo, de nível superior, de Professor Titular-

Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 



Lei nº 12.772/2012 

Art. 26 - Será instituída uma Comissão Permanente de Pessoal 

Docente - CPPD, eleita pelos seus pares, em cada IF, que possua, em 

seus quadros, pessoal integrante do Plano de Carreiras e Cargos de 

Magistério Federal.     

 (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 



Lei nº 12.772/2012 

À CPPD caberá prestar assessoramento ao colegiado competente ou dirigente máximo na 
instituição de ensino, para formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal 
docente, no que diz respeito a: 
 

I - dimensionamento da alocação de vagas docentes nas unidades acadêmicas; 

II - contratação e admissão de professores efetivos e substitutos; 

III - alteração do regime de trabalho docente; 

IV - avaliação do desempenho para fins de progressão e promoção funcional; 

V - solicitação de afastamento de docentes; e, 

VI - liberação de professores para programas de cooperação com outras instituições, 

universitárias ou não. 

 

 



Resolução Conselho Superior nº 38, de 24/11/2014 
Assessorar a Reitoria e o CS na formulação e acompanhamento de 

execução da política do pessoal docente, em seu processo de 

desenvolvimento profissional, no âmbito do IFAL. 

A função é desenvolvida gratuitamente, sendo considerada de 

relevante interesse para a Instituição de Ensino. 



Resolução Conselho Superior nº 15, de 
05/09/2018 

Composição 
 

A Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD será composta por 14 docentes da 

carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Ifal, sendo 7 (sete) representantes 

titulares e 7 (sete) representantes suplentes, eleita por seus pares. 

Para o desenvolvimento de suas atividades à CPPD disporá da seguinte estrutura 

organizacional: 

I. Presidente; 

II. Vice-Presidente; 

III. Primeiro Secretário(a) 

IV. Segundo Secretário(a) 

V. Membros. 



PROCESSOS - FLUXOS e DOCUMENTOS  





PROGRESSÃO/PROMOÇÃO DOCENTE 

• A cada 2 anos (interstício) o docente precisa separar seus 

comprovantes de participação em atividades de ensino, 

pesquisa, extensão, qualificação e capacitação.  



PROMOÇÃO DOCENTE 

A promoção funcional é aquela que se dá de uma classe 
para outra.  

PROGRESSÃO DOCENTE 
 

A progressão funcional é aquela que se dá dentro de uma mesma 

classe. 



Classes e 
Níveis 



PROGRESSÃO/PROMOÇÃO DOCENTE 

 

O acompanhamento da abertura do processo é realizado pela 

planilha de processos pelo site do Ifal (www.ifal.edu.br), 

acessando o link na página da CPPD. 

PLANILHA 

• CGP/DGP é importante o envio de informações: 

• Ingresso novos servidores, nome, siape, titulação, lotação 

• Redistribuição 

• Remoção 



Resolução CS 27/2020, alterou a Res. CS/25/2018 

=> Processo Eletrônico 

=> Pandemia 

FATORES 

I - Assiduidade; 

II - Responsabilidade; 

III - Desempenho didático; 

IV - Produção e experiência acadêmico-profissional; 

V - Descontos/penalidades; 

VI - Qualificação profissional. 

 



Resolução CS 27/2020, alterou a Res. CS/25/2018 

=> Processo Eletrônico 

=> Pandemia 

Fator III 

O fator III será avaliado pelo corpo discente e a responsabilidade desta avaliação será 

do/a coordenador/a do Curso/Área. Esta avaliação será feita de acordo com o que 

consta no Anexo II desta resolução. 

 

Excepcionalmente, o coordenador/a do Curso/Área poderá, em caso de calamidade 

pública, força maior ou caso fortuito, aplicar o formulário avaliativo por meios digitais e 

reduzir o percentual da amostra de alunos para 5% (cinco por cento). Essa redução 

estará em vigor até que seja superada a situação de excepcionalidade. 

 

 



PROGRESSÃO/PROMOÇÃO DOCENTE 

 Grupo A 

• Composto pelos/as docentes com atividades em 
sala de aula, inclusive os/as cedidos/as para 
outra IFE, em função gratificada e os membros de 
Comissão Permanente. 



PROGRESSÃO/PROMOÇÃO DOCENTE 

 Grupo A 

• Uma vez aberto o processo a tramitação se inicia 

pela CGP do seu campus de lotação, Coordenação 

de Curso ou chefia imediata (a quem compete 

avaliar); Corregedoria; e, finalmente a CPPD (que 

avalia o fator VI e conclui o ciclo avaliatório). 



PROGRESSÃO/PROMOÇÃO DOCENTE 

 Grupo B 

• Composto pelos/as docentes detentores/as, 

exclusivamente, de cargo de direção ou função 

gratificada ou presidente de Comissão Permanente, 

sem atividades em sala de aula. 



PROGRESSÃO/PROMOÇÃO DOCENTE 

 Grupo B 

• Uma vez aberto o processo a tramitação se inicia 

pela CGP do seu campus de lotação, chefia 

imediata (a quem compete avaliar); Corregedoria; e, 

finalmente a CPPD (que avalia o fator VI e conclui o 

ciclo avaliatório). 



PROGRESSÃO/PROMOÇÃO DOCENTE 

Grupo C 

• Composto pelos/as docentes afastados/as para pós-

graduação, amparados/as por legislação específica. 



PROGRESSÃO/PROMOÇÃO DOCENTE 

Grupo C 

• Uma vez aberto o processo a tramitação se inicia 

pela CGP do seu campus de lotação, para 

preenchimento do formulário I; depois segue para a 

PRPPI (que também avalia o fator VI); que, após a 

avaliação envia o processo para a Corregedoria; e, 

finalmente a CPPD. 



PROGRESSÃO/PROMOÇÃO DOCENTE 

GRUPO D 

• Composto pelos/as docentes afastados/as para prestar 

colaboração ou exercer cargo em comissão ou função 

de confiança em outra Ife, no MEC ou em órgão ou 

outra entidade da Federação, amparados/as por 

legislação específica, que não estejam em sala de aula. 



PROGRESSÃO/PROMOÇÃO DOCENTE 

GRUPO D 

• Uma vez aberto o processo a tramitação 
se inicia pela CGP do seu campus de 
lotação, para preenchimento do 
formulário I; depois retorna para a CPPD 
que solicita o envio para o local do 
exercício provisório do(a) docente para a 
avaliação dos fatores. Após a devolutiva, 
o processo segue a CPPD. 



PROGRESSÃO/PROMOÇÃO DOCENTE 

GRUPO E 

• Composto pelos/as docentes que não se enquadram em 

nenhum dos grupos anteriores. 



PROGRESSÃO/PROMOÇÃO DOCENTE 

GRUPO E 

• CPPD - CGP - enquadramento do grupo; 

• Chefia imediata - Instruir com as atividades 

desenvolvidas pelo docente; 

• Juntar comprovantes; 

• Avaliação é realizada pela CPPD, com base nos 

documentos acostados. 



PROMOÇÃO à CLASSE TITULAR 

O processo eletrônico é aberto pelo docente! 

• Ficar atento a planilha de acompanhamento das progressões/promoções; 

• Abrir processo restrito com os documentos solicitados pela Resolução nº 

09/CS/IFAL, DE 20/05/2015: 

• Portaria da última progressão (DIV - 4); 

• Diploma de Doutorado (digitalização do verso com o registro do diploma); 

• Lista de possíveis avaliadores (3 internos) e (9 externos) com nome, e-

mail, telefone, nível e classe (DIV-4 ou D-501), campus de lotação e 

instituição; 

• A CPPD realiza a abertura da avaliação no próprio processo aberto pelo 

docente. 



PROMOÇÃO à CLASSE TITULAR 



MUDANÇA DE REGIME DE 

TRABALHO 

Base legal:  

 

• Artigos 20 e 22 da Lei No 12.772/2012 

 



MUDANÇA DE REGIME DE 

TRABALHO 

• Art. 20. O Professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano 

de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será submetido a 

um dos seguintes regimes de trabalho: 

• I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, 

com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão institucional; ou 

• II - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho. 



MUDANÇA DE REGIME DE 

TRABALHO 

 

• Art. 22. O professor poderá solicitar a alteração de seu regime 

de trabalho, mediante proposta que será submetida à sua 

unidade de lotação. 

 



MUDANÇA DE REGIME DE 

TRABALHO 

• Os regimes de trabalho docente, portanto, são: dedicação 

exclusiva - DE (jornada de 40 horas semanais), tempo 

integral (jornada de 40 horas semanais - caráter excepcional - 

aprovado pelo Consup) e tempo parcial (jornada de 20 horas 

semanais).  



MUDANÇA DE REGIME DE 

TRABALHO 

• Requisitos Resolução 13/CS, de 09 de outubro de 2017. 



Principais comprovações 

• Não acumulação de cargos; 

• Plano de Trabalho (ensino, pesquisa, extensão); 

• Aprovação do Colegiado de curso da concessão de DE; 

• Pareceres fundamentados da chefia imediata-DE-DG. 



Importante 

• Existência de margem no Banco de Professores Equivalente - 

DGP; 

• Possibilidade orçamentária – DGP. 



RSC 

Artigos 18 e 19 da Lei nº 12.772/2012 

Resolução CS-Ifal nº 31/2014  

Servidores Ativos =>  processo eletrônico => 

RESTRITO 

 

 

 



RSC 

• Resolução 31-CS-2014  

• Relatório descritivo conforme artigo 6º da resolução 

(documentos comprobatórios) 

• Tabelas de Pontos do RSC preenchidas(site Ifal)  

• Cópia do diploma do título necessário de acordo com nível 

de RSC pretendido (Graduação para RSC I, Especialização 

para RSC II, Mestrado para RSC III) 

• Demais documentos comprobatórios 

• Cadastro no SIMEC  



RSC 

• DOCENTES APOSENTADOS 

 

• Negativa Administrativa - Lei nº 12.772/2012; 

• Nota Técnica nº 103/2015/CGAA/CONJUR-

MEC/CGU/AGU fls. 103 a 110: RSC não é concedida 

após a inatividade; 

• Demanda Judicial; 

• Cadastro no SIMEC. 

 



RT 

Retribuição por Titulação 

• A Retribuição por Titulação (RT) é uma gratificação 

devida aos docentes da carreira Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 

conformidade com a jornada de trabalho, classe, 

nível e titulação comprovada.  

 

• A RT será considerada no cálculo dos proventos de 

aposentadoria e das pensões. 



RT 

Retribuição por Titulação 

• O requisito básico para se ter direito a este 

benefício é a obtenção da titulação exigida 

(aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou 

doutorado).  



RT 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

REQUERIMENTO 

• Diploma (frente e verso com o registro); 

 

• Processo Eletrônico já deve chegar à CPPD instruído. 



RT 

 

Retribuição por Titulação 

• Conforme Ofício Circular SEI nº 2/2019/CGCAR 

ASSES/CGCAR/DESEN/SGP/SEDGG-ME, é possível solicitar a RT a ser 

concedida em caráter precário por meio de apresentação de documento formal 

expedido pela instituição de ensino responsável que expressamente declare:  

• a) a conclusão efetiva do curso, com a aprovação do interessado e de que não 

existe qualquer pendência acadêmica ou documental para a aquisição da 

titulação; e, 

• b) que o certificado ou diploma percorre os trâmites para sua emissão (a ser 

comprovado com a apresentação do protocolo de início de expedição e registro 

do respectivo certificado ou diploma). 



Aceleração da Promoção 

Requisitos legais: 

Lei 12.772/2012 - Art. 15. Os docentes aprovados no 

estágio probatório do respectivo cargo que 

atenderem os seguintes requisitos de titulação 

farão jus a processo de aceleração da 

promoção: (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 

2013) 



Aceleração da Promoção 

 

I - de qualquer nível da Classe D I para o nível 1 da classe D 

II, pela apresentação de título de especialista;  

II - de qualquer nível das Classes D I e D II para o nível 1 da 

classe D III, pela apresentação de título de mestre ou doutor. 



Aceleração da Promoção 

Documentos necessários: 

• Requerimento; 

• Portaria Aprovação no Estágio Probatório; 

• Diploma (frente e verso). 



Afastamento para Qualificação 

 

• Resoluções 39 e 40/CS/2019; 

• PRPPI- Edital; 

• Comissão de Afastamento => PRPPI, PROEN, DGP, 

CPPD, CIS 

 



Prorrogação de Afastamento 

 

Para afastamentos concedidos na vigência da Resolução 
09/2017 
 

Processo eletrônico aberto pelo docente interessado, por meio de 

Requerimento/Solicitação. 

O processo deve chegar à CPPD devidamente instruído: 

 

1) Portaria do Afastamento inicialmente concedido; 

2)Documento comprobatório de prazo regimental ou de prorrogação de 

prazo pelo programa de pós-graduação; 

3) Requisito: ter prazo, conforme artigo 96-A Lei nº8112/90. 



Contato 

cppd@ifal.edu.br 

 

 

 



Ficha Técnica 

 

 

 

 

Equipe responsável 
CPPD – 2018-2020 

 Adriana Paula Q. Rosa e Silva Oliveira Santos 
José Aparecido da Silva Gama 

Lemberg Cristina dos Santos Mafra Barbosa 
Maria do Carmo Milito Gama 

João Henrique da Costa Cardoso 
Emanuel Marcelo Salgueiro da Silva  

 
Coordenação Protocolo Reitoria 

Fernanda de Oliveira Cândido 
Pedro Henrique Ramos de  Souza 

 



Ficha Catalográfica 
 

 

 

 


