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 NOTA DE REPÚDIO AO POSICIONAMENTO UNILATERAL DA 

REITORIA DO IFG ACERCA DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO 

ELETRÔNICO 

 

O Sinfet-GO vem a público repudiar a forma e o conteúdo em inteiro teor da Portaria nº75, de 05 

de janeiro de 2018, emitida pelo Reitor Substituto José Carlos Barros Silva, a partir da qual se 

instituiu de forma arbitrária e unilateral, em período de férias e sem nenhum tipo de diálogo, o 

ponto eletrônico com registro biométrico no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás. Deve-se esclarecer aos servidores que a Portaria em questão possui três 

desdobramentos práticos imediatos: a) Primeiro: é uma estratégia de desmobilização da 

categoria, internamente nas instituições, controlando-a e restringindo-a, criando espaços que 

podem redundar em formas de assédios generalizados e de perseguições políticas das mais 

diversas formas, mediante abertura de Processos Administrativos arbitrários; b) Segundo: é uma 

estratégia que visa instituir o fim da jornada de trabalho de 30 horas e a flexibilização, posto que, 

de um lado, permite a construção de um discurso governamental de contestação da necessidade 

de contratação de novos servidores técnico-administrativos, à medida que muitos estariam 

cumprindo “apenas” 30h, como forma de reforçar o discurso de que os servidores públicos são 

privilegiados; e, de outro lado, o registro de ponto eletrônico permitirá aos órgãos de Estado 

institucionalizar o assédio moral e impor as 40h como única forma de “legalidade”; c) Terceiro: é 

uma estratégia que visa impedir mobilizações político sindicais de servidores técnico-

administrativos, posto que instrumentalizará politicamente o ponto, como forma de impor a 

reposição da totalidade de horas paradas, em caso de paralisações ou greves, bem como a 

ameaça de abertura de Processos Administrativos por abandono de cargo, instituindo uma 

espada permanente na cabeça desses servidores. A Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, 

bem como o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFG, partem do princípio e do fundamento 

da defesa e da prática de um tipo de gestão democrática, instituída a partir do diálogo contínuo 

com a comunidade acadêmica. A Portaria em questão rompe com o princípio da gestão 

democrática, bloqueia os canais dialógicos, atropela as instâncias colegiadas institucionais e 

cultiva um tipo de concepção de gestão autoritária e centralista. A decisão subterrânea e obscura 

tomada por Reitor Substituto, em período de férias, sem o estabelecimento de nenhum tipo de 

diálogo, não condiz com os princípios democráticos cultivados no âmbito do IFG. Trata-se de 
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defender a autonomia institucional, contra possíveis intervenções externas, bem como contra 

posições tecnocráticas autoritárias presentes no âmbito da própria gestão. Deve-se destacar que 

os Institutos Federais, de acordo com a Lei 11.892, de 29 de dezembro 2008, caracterizam-se por 

serem autarquias. Portanto, a legislação citada pela Portaria em questão, devido às 

particularidades da instituição, sua natureza e sua forma de funcionamento, não se aplicam 

necessariamente aos Institutos Federais. O Reitor reeleito, em audiências públicas realizadas no 

Campus Goiânia, estabeleceu uma série de compromissos com o Sinfet-GO, inclusive 

comprometendo-se em dialogar com a entidade sindical acerca de todas as questões referentes à 

jornada de trabalho dos servidores (técnico-administrativos e docentes). Trata-se, portanto, de 

ruptura de compromissos firmados com a comunidade acadêmica. Nesse sentido, o Sinfet-GO 

exige a suspensão imediata da Portaria e a abertura imediata de diálogo com a reitoria. O Sintef-

GO defende uma discussão franca e aberta com a comunidade acadêmica, em especial com os 

servidores técnico-administrativos, como forma de se chegar a um entendimento razoável e 

democrático sobre a questão. Desde já o Sinfet-GO manifesta posição contraria a implantação de 

ponto eletrônico e convoca suas bases para discutir formas de mobilização e enfrentamento à 

posição autocrática tomada pela Reitoria do IFG. 

 

Calendário de Mobilização: 

a) Convocação de Reunião Setorial dos TAEs, para o dia 12/01 (sexta-feira), às 09h00, no 

Auditório Demartin Bizerra; 

b) Convocação de Assembleia Geral, para o dia 16/01 (terça-feira), às 10h00, no Auditório 

Demartin Bizerra. 

 

Sintef-GO, 

Na luta! 

 

Goiânia, 09 de janeiro de 2018. 

 

 

Diretoria Executiva do Sintef-GO 


