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Banco de docentes 

DECRETO Nº 7.485, DE 18 DE MAIO 

DE 2011 define o banco das 

universidades federais e limita o número 

de substitutos a 20% dos efetivos. 

 

DECRETO Nº 8.259, DE 29 DE MAIO 

DE 2014 define o bando de professor-

equivalente das universidade e institutos 

federais. Define o banco do IFSC em 

2.584,22 



Peso dos docentes 

DECRETO Nº 8.259, DE 29 DE MAIO 

DE 2014  

Define o peso do docente 40h DE em 

1,59. 



Distribuição das vagas 

● PORTARIA Nº - 246, DE 15 DE ABRIL 

DE 2016; 

● Dispõe sobre a criação do modelo de 

dimensionamento de cargos 

efetivos, cargos de direção e 

funções gratificadas e 

comissionadas, no âmbito dos 

Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia... 

 



Piso da Portaria 246 



Modelo SETEC 



Situação POCV 2016 



Situação POCV 2016 



Alteração do peso do 

Docentes 40h DE 

● Portaria Interministerial 405 de 

14/12/2016  

● Altera o peso do docentes 40h DE de 

1,59 para 1,56. 

● O banco de professor-equivalente se 

mantém em 2.584,22 



Alteração do peso do 

Docentes 40h DE 



Modelo SETEC – portaria 

246 

● Pelo modelo SETEC são 1810 

docentes 40h DE efetivos (mais 20% 

substitutos); 

● Atualmente  PDI: 1.444 40h DE 

● Disponíveis: 24  

● Saldo da portaria 246: 1810-1468=342 

● Necessários para adequação ao piso 

da portaria 246: 154 

● Saldo para ampliação: 342-154=188 

 



Atendimento ao Piso da 

Portaria 246 

● Solicitação de ampliação do banco 

(154 vagas)  para atender ao piso da 

portaria 246; 

● Solicitação de ampliação do banco em 

maio/2017 para análise SETEC e 

MPOG; 

● Se liberadas, estarão disponíveis em 

2018; 

 



Modelo SETEC – Portaria 246 



POCV B 

● Planejamento para alocação do saldo 

de 188 vagas que serão solicitadas a 

SETEC até abril 2018; 

● Distribuição de vagas através de 

chamada (edital); 

●  Objetivo de finalizar o planejamento 

até dezembro 2017 para possibilitar a 

aprovação do PDI e possíveis 

alterações solicitadas pelo CONSUP; 

● Utilização das vagas, se liberadas, em 

2019; 



Diretrizes POCV B 

● Aumentar ofertas prioritárias:  

– vagas PROEJA de 5,8% para mínimo 10%; 

– vagas FOR de 5,8% para mínimo 10%; 

– institucionalização da EaD; 

● Considerar apenas ofertas integralmente 

próprias (sem parcerias externas); 

● Priorizar formação de formadores a 

distância, via Licenciaturas, 

Especializações e Mestrados intercâmpus. 

●  Manter CH média semanal de aula igual a 

16 horas como referência para novas 

contratações. 



Diretrizes POCV B 

● Critérios gerais do edital:  

–  Infraestrutura existente ou prevista; 

– Impacto nos indicadores de oferta do 

IFSC e do Campus; 

– Priorização de ofertas estratégicas; 

– Otimização de recursos; 

– Indicadores de desempenho atuais do 

Campus; 



Diretrizes POCV B 

● As 154 vagas para atender o piso da 

Portaria 246 também deverão que atender 

as diretrizes, porém as ofertas não 

precisam ser somente FF ou PROEJA; 

● As demais vagas para os Campus que já 

atingiram ou ultrapassaram o piso da 

portaria 246 devem atender as ofertas 

prioritárias FF e PROEJA; 

● Novas ofertas, somente com liberação de 

novas vagas; 

● E aos Campus que já ofertam PROEJA? 

 

 

 



Simulação 

Potencial das 340 vagas com carga horária 

média de 15h/semana, usando C.H Mínima 

Regulamentada e FEC: 

– 05 licenciaturas EaD, com entrada 

semestral (5 turmas de 50) 

- 12 Técnicos Proeja Integrados de 2000 h, 

com entrada semestral  

– 15 Especializações EaD para formação de 

formadores, com 3 semestres e entrada anual  



Simulação 

– 04 Mestrados Profissionais em áreas não 

relacionadas a formação de formadores  

– 05 Técnicos Integrados de 3200 h, com 

entrada semestral 

– 08 Bacharelados de 10 semestres, com 

entrada semestral  

● o que levaria o IFSC a:  

– 10,4% PROEJA  

– 10,2% FOR  

– 54%TEC  

– RAPc 30,2 



Cronograma 


