
 

 

 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 

 

 

PRINCÍPIO GERAL 

 Diálogo permanente entre a Gestão do Inep, em todos os níveis, e a Diretoria da Assinep, marcado por 

transparência e ampla discussão. 

 

PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO 

 Criação de Mesa Permanente de Negociação envolvendo a Gestão do Inep e a Diretoria da Assinep, 

publicada em Portaria que defina sua composição e cronograma de reuniões. Essa Mesa teria como objetivo 

a criação de um espaço permanente de negociação que explicite os conflitos existentes e encaminhe 

propostas de resolução de demandas de forma a garantir o aprimoramento das relações internas e a 

qualidade dos serviços prestados pelo Inep à população. 

 

 Criação de nove grupos temáticos de discussão: 

A. GRUPO DE PROCESSOS DE GESTÃO 

1. Transparência da gestão orçamentária do Inep e das formas de contratação, 

garantindo-se o acompanhamento pelos servidores do Inep. 

2. Preocupação em relação a existência de atrasos em cronogramas, já relatados pelos 

servidores às suas chefias imediatas, coordenadores e diretores.  

3. Proposta de estabilidade institucional do Inep por meio de mandato para seus 

dirigentes.  

 

B. GRUPO DE CARREIRAS DOS SERVIDORES 

4. Desenvolver proposta para o aprimoramento da carreira. 

5. Revisão da cláusula de barreira do Decreto nº 8.150/2013. 

6. Correção de distorções e instituição de melhorias nos planos de carreira para conter 

a evasão de quadros, garantindo remuneração adequada, promoção funcional e 

incentivo à formação e capacitação dos servidores. 

7. Concurso público para recuperar o quadro de pessoal do Inep. 

8. Normatizar os processos de participação em eventos e capacitações com vistas a 

garantir isonomia e transparência nas análises dos pedidos. 

 

C. GRUPO DE ESTRUTURAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

9. Clareza e transparência na definição da missão, da visão e dos valores do Inep. 

10. Retomada do processo participativo de reestruturação do Inep com a definição de 

uma estrutura regimental compatível com a missão e atribuições do Inep,  que 

possibilite alinhar as metas do Inep aos desafios institucionais delegados pelo Plano 

Nacional de Educação. 

11. Visão sistêmica do Instituto por meio da integração de suas diretorias, seus 

produtos, serviços e pesquisas. 

12. Levantamento das demandas de cargos e de investimentos necessários para o 

adequado desempenho das competências das diretorias. 



13. Retomada da discussão sobre a realização de planejamento estratégico participativo 

com o conjunto dos servidores do Inep. 

 

D. GRUPO DE AMPLIAÇÃO DOS CANAIS DE PARTICIPAÇÃO 

14. Participação de representante da Assinep no Conselho Consultivo do Inep. 

15. Fortalecimento institucional do Inep por meio da implementação de mecanismos e 

espaços de participação dos servidores e de controle social. 

16. Diálogo amplo com a sociedade civil para construir e aprimorar políticas 

democráticas, inclusivas e participativas. 

 

E. GRUPO DE VALORIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO 

17. Respeito ao trabalho técnico desenvolvido pelos servidores do Inep. 

18. Valorização e promoção do protagonismo das equipes técnicas do Inep na condução 

dos processos. 

19. Fortalecimento do órgão como Instituto de Pesquisa em Educação. 

20. Valorização, promoção e garantia da transparência e democratização dos processo 

de seleção de colaboradores por meio de demandas públicas. 

 

F. GRUPO DE COMBATE AO ASSÉDIO MORAL 

21. Criação de Grupo de Trabalho institucional para informação, sensibilização e 

combate ao assédio moral. 

 

G. GRUPO DE MÃES E PAIS COM CRIANÇAS PEQUENAS 

22. Criação de Grupo de Trabalho institucional para realização de estudo visando 

definição de plano de apoio à mãe lactante e criação de creche para os filhos dos 

servidores do Inep. 

 

H. GRUPO SOBRE DEMANDAS DO CIBEC 

23. Institucionalização da gestão arquivística de documentos (Lei nº 8.159) e da 

disseminação dos acervos, patrimônio histórico-cultural da educação brasileira, 

mantidos pelo CIBEC. 

 

I. GRUPO SOBRE DEMANDAS DA DAEB E DA DAES 

24. Fortalecimento, promoção e normatização dos processos de gestão do BNI, incluindo 

fechamento de provas, para ampliar a transparência das rotinas da construção dos 

testes. 

25. Fortalecimento da visão sistêmica e complexa da avaliação educacional em 

contraposição à visão compartimentada e focada em resultados de desempenho. 

26. Manutenção do foco das avaliações na produção de informações que auxiliem o 

poder público e a sociedade a melhorar a qualidade da educação. 

 

 

 

 


