
Atribuições da CPPD

De acordo com a Lei Nº 12.772, de 28 de Dezembro de 2012:

Art. 26.  Será instituída uma Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD,

eleita pelos seus pares, em cada IFE, 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)

§  1º   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  para  aperfeiçoamento,

especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado; e

VI  -  liberação  de  professores  para  programas  de  cooperação  com  outras

instituições, universitárias ou não.

§ 2º  Demais atribuições e forma de funcionamento da CPPD serão objeto de

regulamentação pelo colegiado superior ou dirigente máximo das instituições

de ensino, conforme o caso.

§ 3º  No caso das IFE subordinadas ao Ministério da Defesa, a instituição da

CPPD é opcional e ficará a critério do dirigente máximo de cada IFE.

De  acordo  com  o  Regimento  da  Comissão  Permanente  de  Pessoal

Docente  do  Instituto  Federal  De  Educação,  Ciência  E  Tecnologia

Goiano:

Art. 3º São atribuições da CPPD do IF Goiano:



I  -  emitir  parecer,  quando solicitado,  para decisão do CS do IF Goiano e do

Reitor no que tange:

a) alocação de vaga docente aos câmpus e, dentro de cada câmpus, às áreas

de atuação, levando em consideração os documentos técnicos emitidos pelas

Coordenações de Cursos sobre a necessidade em cada área; 

b) alteração do regime de trabalho docente, em conformidade com a legislação

vigente; 

c) avaliação de desempenho para fins de progressão funcional;

d) progressão funcional por titulação;

e)  solicitação  de  afastamento  de  docentes  para  aperfeiçoamento,

especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado;

f)  solicitação  de  horário  especial  a  docentes  estudantes  e  a  docentes  que

estejam cursando programas especiais, como Minter e Dinter;

g)  liberação  de  docentes  para  programas  de  cooperação  com  outras

instituições;

II  -  desenvolver  estudos e  análises  que permitam fornecer  subsídios  para a

fixação,  o  aperfeiçoamento  e  a  modificação  da  política  docente  e  de  seus

instrumentos de acompanhamento e execução;

III - participar da elaboração do Plano Anual de Capacitação; 

IV - apreciar questões relativas à análise dos relatórios de atividades docentes,

de acordo com políticas,  critérios  e  parâmetros determinados pelo CS do IF

Goiano;

V - manifestar-se sobre assunto relativo à docência, quando solicitada pelo CS

do IF Goiano ou pelo Reitor.
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