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IN n. 62/2022 que trata da concessão de progressão funcional e promoção docente 
do ensino superior é nova investida contra a educação pública

Em nova investida contra o serviço público e a educação pública de qualidade, 
no dia 31/08 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a Instrução Normativa (IN) 
nº 62, de 29 de agosto de 2022, alterando normas relativas à concessão de progressão 
funcional e promoção das(os) docentes das Instituições Federais de Ensino.

Dentre as diversas alterações promovidas pela IN, os artigos 37 e 38 
estabelecem:

Art. 37. A avaliação de desempenho será item indissociável para fins de 
comprovação das exigências legais para a progressão funcional e promoção.

Art. 38. A progressão funcional somente será concedida após cumprimento 
cumulativo, em cada nível, dos critérios de interstício mínimo e de aprovação 
em avaliação de desempenho, vedada a acumulação de requisitos para 
acelerar a concessão da progressão no nível posterior.

Em síntese, as alterações acima apontadas tentam afastar, em definitivo, o 
direito das(os) docentes à progressão funcional por interstícios retroativos acumulados, 
hoje previsto no artigo 5º da Resolução do CEPE n. 0179/2017, que estabelece os critérios 
e normas da promoção e progressão funcional das(os) docentes da Universidade de 
Brasília. 

Ocorre que a IN, ao vedar a acumulação de requisitos para “acelerar” a 
concessão da progressão no nível posterior, cria uma vedação que não está prevista 
na Lei n. 12.772/2012, que estrutura a Carreira do Magistério Superior. Ou seja, não pode 
a IN extrapolar o seu poder normativo e inovar, criando uma vedação que não está 
prevista na legislação vigente e que, destaque-se, traz evidentes prejuízos às(aos) 
docentes. 
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É fato que a progressão e promoção funcional por interstícios retroativos 
acumulados, desde fevereiro/2018 encontra-se prejudicada por determinação do 
extinto Ministério do Planejamento (MPOG), que editou a Nota Técnica 2556/2018-MP 
com diretrizes semelhantes à da IN 62/2022. 

Quanto a este cenário, inaugurado no ano de 2018, é importante relembrar 
e destacar que a ADUnB-S.Sind. vem atuando desde então, por meio de ação judicial 
coletiva e processo de negociação junto a Advocacia-Geral da União em defesa de 
toda a categoria.

Entretanto, a publicação da IN 62/2022, é sem dúvidas mais uma ofensiva do 
atual Governo Federal, para dificultar e afastar das(os) docentes o direito à evolução 
funcional justa e legalmente estabelecida pela Lei n. 12.772/2012.

A ADUnB-S.Sind., para além dos enfrentamentos desde 2018, já está 
envidando esforços para monitorar e acompanhar os desdobramentos da IN no âmbito 
da UnB, além da nota técnica que será elaborada pela Assessoria Jurídica acerca da 
IN 62/2022 que, ressalte-se, extrapola a lei vigente e prejudica a carreira docente. 
Neste sentido, a Diretoria da ADUnB-S.Sind. reafirma o compromisso em manter a 
categoria informada e mobilizada de modo a garantir seus direitos e não retroceder 
nas condições que asseguram a defesa da Universidade Pública para todos/as.


