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CPPD FAZ BALANÇO E PRESTA CONTAS À COMUNIDADE 

 

A Comissão de Reconhecimento de Saberes e Competências – RSC (2014) e da 

Comissão de Titularidade (2016) realizam diversas conquistas em prol dos docentes do 

Campus Recife, unimos forças em favor da coletividade. 

Durante esses quatro anos, recebemos imensurável ajuda, tanto daqueles que 

compõem as comissões como, também, de colaboradores voluntários. Assim, prestamos 

conta deste valioso trabalho. 

         A tradução deste esforço está esboçada no balanço institucional, elaborado em 

conformidade com modelo de Balanço Social do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (IBASE) como mostra o Quadro 1 contendo informações associadas às 

ações desenvolvidas pela comissão de RSC e CPPD no período de 2014 a dezembro de 

2017.  

   Quadro 1: Descrição dos dados identificadores das ações na CPPD. 

Grupos 
Tipos de processos 

Descrição Especificação 

Grupo 1 RSC 

Dados  identificadores da ação gerada pela requisição de  
processos docentes de RSC  conforme Resolução nº 76 de 24 
de novembro de 2014 do Conselho Superior do Instituto 
Federal de Pernambuco 

Grupo 2 Titularidade 

Dados gerados pela requisição de processos docentes de 
Promoção à Classe Titular conforme Portaria 982, de 03 de 
outubro de 2013, pela Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012; 
e pela Resolução nº 18 de 20 de abril de 2016 do Conselho 
Superior do Instituto Federal de Pernambuco 

Grupo 3 
Progressão 
Funcional 

Dados gerados pela requisição de entrada de processos a 
progressão docente conforme Lei 12.772, de 28 de dezembro 
de 2012 que reestruturou carreira docente EBTT. 

         Fonte: CPPD (Biênio-2016/2018)  

     

 



 

A seguir, apresentamos o Quadro 2 contendo dados identificadores dos processos 

que deram entrada no período de 2014 a 2017.  

Quadro 2: Atuação da CPPD no IFPE Campus Recife 

PERÍODO DE ATUAÇÃO TIPOS DE PROCESSOS 

Anos RSC Titularidade Progressão Docente Total 

2014 69 --- --- 69 

2015 226 --- --- 226 

2016 31 27 8 66 

2017 42 21 47 110 

Total 368 48 55 471 

 

 Reconhecimento Saberes e Competências (RSC) e Titularidade 

 

De acordo com dados, constatou-se que 368 professores foram contemplados com 

a concessão de RSC, destacando-se que o percentual de 61,4% correspondentes a 226 

professores do corpo docente do campus Recife, que obtiveram respectiva concessão 

deste direito em 2015. 

Dentre os beneficiados, merecem destaque os docentes aposentados, os quais são 

especiais e muito queridos por nós. Esse segmento teve a obtenção de sua gratificação 

por iniciativa nossa, ao identificarmos esse direito ao RSC. Não seria justo que a Lei não 

contemplasse aqueles que tanto contribuíram para que nosso IFPE chegasse ao mais alto 

grau de reconhecimento social. 

       Convêm evidenciar o quantitativo de 48 docentes doutores contemplados com a 

implementação da resolução nº 18, de 20 de abril de 2016, à promoção de classe titular, 

neste biênio de atuação da CPPD, dos quais 56% obtiveram respectivas concessões em 

2016. 

       Sendo assim, podemos dizer que, com o resultado alcançado, sentimos o gosto do 

dever cumprido em 2017, entretanto, continuaremos à disposição de todas e de todos, 

prosseguindo com a nossa missão de fazer que sejam cumpridas as Leis que garantem o 



 

direito a causas que dignificam a condição de educadores que somos. Que venham mais 

conquistas e maiores vitórias!!! 

Cordialmente 
 

Lialda  Bezerra Cavalcanti 
 
Doutora em Educação -UNICAMP /Profª de Matemática-IFPE Campus Recife 
Presidente da CPPD - Campus Recife 
Av. Prof Luiz Freire, 500 Cidade Universitária - Recife/PE - CEP: 50740-540 
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http://lattes.cnpq.br/9443406929708302 
 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/9443406929708302

