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Ata da segunda reunião do Pleno do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas 

– FORGEPE, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior - ANDIFES, realizada de 23 (14 horas) a 25/03/2015 (13h00), na ANDIFES- 

Brasília, com a presença de 34 dirigentes de gestão de pessoas e 17 outros servidores de 

IFES, totalizando 51 participantes, conforme listagens de presença ao evento, em anexo. 

 

Em 23/03/2015, segunda-feira, das 14h00 – 14h30, realizou-se a abertura do evento pelo 

presidente do FORGEPE, Prof. Mauro Rocha Côrtes - UFSCar, sendo chamados a compor a 

mesa os demais integrantes da Coordenação Nacional. Em seguida, o coordenador nacional 

Prof. Mauro Côrtes, pôs em votação a ATA do I Pleno, aprovada por unanimidade. Em 

seguida, o presidente deu início a um relato retrospectivo das atividades desenvolvidas pelo 

FORGEPE e dos desafios visualizados (necessidade de maior envolvimento das pessoas na 

construção do FORGEPE) e de uma análise de conjuntura, face ao momento de grande 

incerteza, em relação ao início de governo, aos cortes orçamentários e seus impactos na 

educação superior, ao Ministério da Educação e às pessoas que ocuparão os cargos-chave e 

o que elas entendem como prioridade, dentre outros. Destacou as possibilidades de 

interferência do FORGEPE e das IFES no processo, ressaltando a necessidade de antecipar o 

que for possível as ações de gestão, particularmente em relação a contratações. Relatou as 

três reuniões da coordenação nacional já realizadas em 2015 em Brasília (3 e 25 de 

fevereiro; 10 e 11 de março); da reunião, a pedido do solicitante, com o Secretário da 

SEGEP e sua vice, Genildo Lins de Albuquerque Neto e Patrícia Brito de Ávila, para tratar 

de questões de interesse comum (Funpresp; Sigepe, Assentamento digitais funcionais; 

SIASS, Insalubridade e periculosidade / ON `16, dentre outras temáticas relacionadas com o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MPOG); dos trabalhos realizados pelos 

GTs de Racionalização, PL-Concursos e Insalubridade/Periculosidade), acompanhando a 

finalização dos documentos respectivos; das mudanças necessárias à composição do 

FORGEPE, por força do regimento, em decorrência de mudanças recentes de dirigentes das 

IFES associadas. Em seguida, ressaltou a necessidade de retomar as decisões do I Pleno que 

aprovou Comissões Temáticas- CTs e Grupos de Trabalho-GTs, uma vez que estão 

profundamente relacionadas e constituem os pilares da organização, da capilarização das 

atividades e dos resultados que o FORGEPE proporcionará, requerendo empenho dos 

dirigentes para que se possa dar sequencia aos trabalhos. A necessidade de repensar a 

dinâmica de funcionamento do FORGEPE que prevê atualmente quatro (4) reuniões de 

Pleno, mais igual número de encontros regionais. A necessidade de iniciar, de maneira 

efetiva  os trabalhos das Comissões Temáticas. A necessidade de articular as regionais. Logo 

a dinâmica geral de funcionamento precisando ser repensada porque as demandas são 

crescentes, particularmente por demanda da ANDIFES e das instituições parceiras (MEC, 

MPOG, Procuradoria Federal, Sistema U, dentre outros). Nesse sentido, as mais recentes 

demandas emanadas da CPRH-ANDIFES, relativo ao GT PGF/Andifes, que, juntamente 

com três (3) reitores irão compor grupo para abertura de interlocução e abertura de pauta de 

entendimentos com a Procuradoria Federal – Brasília. Em face da urgência solicitada, foram 

designados para compor grupo-tarefas os Pró-Reitores Mauro Côrtes-UFSCarlos, Mirian 

Dantas – UFRN e Marlene Marins – UFU, presentes na reunião da coordenação nacional de 

11 de março, quando o Reitor Paulo Márcio de Faria e Silva – UNIFEI, presidente da CPRH 

ANDIFES, esteve em reunião com a coordenação nacional do FORGEPE. Da mesma 

maneira e na mesma oportunidade, foram indicados à ANDIFES os Pró-Reitores Serafim 

Ferraz – UFC, Maurício Viegas-UFRGS e Geci Pereira – UFG para compor grupo de 
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trabalho, em conjunto com o FORPLAD-ANDIFES, para estudar proposta de revisão de 

funções comissionadas e gratificadas (CD e FGs), a ser submetida ao MEC-MPOG, para 

encaminhar um dos principais problemas da gestão de pessoas nas IFEs que é a baixa 

repercussão financeira das remunerações por função, ensejando dificuldades de sucessão de 

toda ordem. O debate sobre o funcionamento do FORGEPE e a necessidade de engajamento 

dos dirigentes nos CTs e GTs foi intenso, sendo ressaltada a atipicidade do período 

considerado (dezembro a carnaval), algumas proposições de melhoria e a necessidade de 

envolvimento efetivo nas questões estratégicas da gestão de pessoas, com a reativação plena 

dos trabalhos. Por fim, o PR Serafim Ferraz-UFC, primeiro secretário do FORGEPE, 

apresentou quadro estatístico relativo à participação no II Pleno, tendo destacado o baixo 

percentual de dirigentes da região nordeste, conforme apresentação disponibilizada. Na 

ocasião, o Prof. Serafim Ferraz expôs proposta do software EVERNOTE 

(https://evernote.com/intl/pt-br/), para organizar e disponibilizar as contribuições de práticas 

visando à uniformização de práticas e de entendimentos jurídico-normativos entre as IFES, 

um problema reconhecidamente importante de todas as IFES. Prof. Serafim informou que o 

software estava em teste com um grupo restrito de dirigentes e que em breve seria 

disponibilizado para todo o grupo, lembrando existência de CT Legislação & Normas. Por 

fim, foi informado que o evento, no dia 25, aconteceria no Hotel Nacional de Brasília, nas 

proximidades da ANDIFES, já que as instalações da ANDIFES haviam tido reserva mais 

antiga.  

No seguimento, às 16h00 teve início a apresentação.  da Sra. Dulce Maria Tristão, da 

Coordenação Geral de Recursos Humanos  da Rede de IFES  DIFES/SESu/MEC. 

Dulce/MEC: tratou das perspectivas para 2015, Banco de Professor Equivalente, Quadro de 

Referência dos Servidores Técnico-administrativo e Banco de Professor EBTT. Além disso, 

tratou da liberação das vagas já pactuadas TAEs/Docentes; vagas de recomposição dos 

TAEs; titular livre e capacitação: PNDP/PRONATEC, conforme apresentação PPT 

apresentada. Informou a existência de milhares de cargos de servidores docentes e de 

técnico-administrativo vagos em todo o Sistema. Elaborou retrospectiva de 10 anos do BPE. 

e como o estabelecimento de quantitativos de docentes e técnicos (RAP Relação aluno-

professor- 18) foram construídos no decorrer do tempo. Manifestou preocupação com a 

quantidade de redistribuições e o problema dos excedentes de lotação que precisam ser 

solucionado na primeira oportunidade. As atividades do dia foram encerradas com um 

debate com os presentes. 

Em 24/3/2015, segundo dia do evento, os trabalhos foram iniciados com uma palestra 

sobre Previdência Complementar/FUNPRESP, com o Dr. Ricardo Pena, Diretor Presidente 

da FUNPRESP, a pedido do SEGEP-MPOG, em conformidade com apresentação 

disponibilizada. O contato foi motivado pelo nível de adesão abaixo da média nas IFES,  

dentre as organizações públicas federais. A preocupação maior se prendeu ao fato de que os 

novos servidores estariam, em grande número, descobertos na perspectiva previdenciária. 

Um longo debate que se estendeu até as 11h30 sobre a FUNPRESP em relação ao regime 

anterior se estendeu, seguido do papel das unidades de gestão de pessoas na adesão ao 

FUNPRESP, restando clarificada a necessidade de maior conhecimento do mecanismo 

previdenciário pelas equipes de gestão de pessoas, um maior envolvimento da própria 

FUNPRESP com instrumentos de apoio, além da necessidade de as unidades apresentarem o 

plano FUNPRESP, com recolhimento de declaração de conhecimento para os novos 

servidores. No seguimento, o Sr. Luis Felipe Salin Monteiro, Diretor de Gestão dos 

Sistemas e Informações das Estruturas e da Força de Trabalho – DESIN, da Secretaria 

de Gestão Pública – SEGEP, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão iniciou a 

apresentação disponibilizada em PPT. Apresentou contexto geral do sistema SIGEPE e do 

https://evernote.com/intl/pt-br/
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projeto AFD – Assentamento Funcional Digital. Comunicando mudança de orientação no 

sentido de prover funcionalidades básicas e genéricas, apoiando sistemas de gestão 

descentralizados, adaptados às necessidades de cada organização pública. Uma mudança de 

perspectiva também foi operada no projeto AFD, onde as implementações também se farão 

de maneira descentralizada, uma vez que o modelo originalmente concebido seria muito 

caro e de difícil execução. Comprometeu-se a ampliar a comunicação com as IFES para que 

as dificuldades denunciadas pela audiência possam ser encaminhadas de maneira mais 

efetiva. Parte significativa do debate se prendeu às questões de segurança e das relações com 

as ofertadoras de consignações que estaria sendo feita à revelia e sem o conhecimento das 

unidades de gestão de pessoas e até mesmo com acesso indevido. O Sr. Filipe informou que 

o sistema não oferece informações para contato com servidores e que está havendo 

vazamento de informações, o que teria motivado a revisão de procedimentos que resultou 

nos problemas com as senhas nível 9, muito reclamado pelos presentes. As questões 

relativas à conversão de tempo especial (ONs 15 e 16 – aposentadorias e abonos de 

permanência) e da inadequação da ON 6 para o setor público não foram abordadas, ficando 

acertado um novo encontro para tratar do problema, juntamente com os resultados do GT 

específico constituído pelo FORGEPE.  

No período da tarde, foi apresentando o relatório com os resultados do grupo de trabalho 

racionalização de Cargos, desenvolvido em caráter emergencial e a pedido da CPRH-

Andifes, por equipe multidisciplinar composta por representantes de diversas IFES 

associadas, sob a coordenação da Pró-Reitoria Mirian Dantas, da UFRN. Silvia – UFOP 

destacou a incorporação de proposta antiga da criação de um cargo genérico de técnico-

administrativo em educação e queixas relativas à não listagem dos cargos a serem 

suprimidos. Considerações relativas à prática da terceirização também foi apresentada. 

Posicionamentos contraditórios sobre a terceirização no serviço público foram igualmente 

colocadas. As explicações do relatório foram prestadas pelos técnicos Roberta Fajar – 

UFRGS e Rodrigo Otávio de Souza Lima – UFRN, integrantes do GT ad hoc. O presidente 

do FORGEPE, Prof. Mauro Côrtes, ressaltou a importância do debate sobre terceirização e 

que a alteração mais ampla do plano de carreiras dos servidores técnico-administrativos 

estava sendo conduzida por CT e GT específicos e que a demanda provinha em caráter de 

contribuição do CPRH-ANDIFES, que solicitara retorno rápido. Ressaltou também que o 

produto do trabalho do GT ad hoc nomeado em caráter de urgência foi disponibilizado para 

contribuições pelo menos em dois momentos, sem retornos significativos, anteriormente à 

aprovação do mesmo pela coordenação nacional. O posicionamento seria então repassado 

para a CPRH e novas contribuições seriam aportadas ao documento, a partir do GT 

específico, ficando a critério da CPRH estabelecer o momento em que incorporaria as 

contribuições reunidas sobre a temática, para orientar o trabalho em curso. A sugestão de 

agendar uma nova reunião do pleno para discutir os resultados do GT Racionalização foi 

estabelecida para 14 de maio de 2015, com as contribuições da equipe que foi mobilizada 

inicialmente para preparar o documento aprovado pela comissão nacional.  
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Em seguida, teve início à análise do relatório apresentado pelo GT PL Concursos, preparado 

com a contribuição de diversos representantes de IFES, sob a coordenação da UNG. Várias 

mudanças pontuais foram propostas, nos artigos 8º, 11, 13-inciso XIII, 16, 19, 21 e 26, com 

aprovação pelo Pleno. Face ao avançado da hora, postergou-se para o dia seguinte a análise 

do relatório preparado pelo GR Insalubridade e Periculosidade. 

No dia 25/03/2015, nas dependências do Hotel Nacional de Brasília, iniciou-se os trabalhos 

com a análise do relatório apresentado pelo GT Insalubridade e Periculosidade ON´s  6 e 16, 

que se reunira no dia 11 de março, sob a coordenação do Sr. Roberto Gambine – UFRJ e 

equipe constituída por representantes de diversas IFES, que haviam incluído proposições da 

comissão nacional reunida naquela data. O documento foi lido em plenária, tendo sido 

decidido que o referido relatório, da mesma forma que o relatório sobre Racionalização de 

Cargos seria reapreciado na reunião do dia 14 de maio, após o GT absorver as contribuições 

encaminhadas pelas IFES, a exemplo do material já recebido da UFRGS, provendo a peça 

de uma maior sustentação conceitual e legal na sustentação dos argumentos.  

Em seguida, procedeu-se à reorganização da ocupação dos postos da estrutura do 

FORGEPE, em face de recentes alterações na composição de pró-reitorias e também na 

dinâmica de funcionamento, conforme proposição da véspera, na qual se realizarão duas 

reuniões do pleno anuais, além das que se mostrarem necessárias por quaisquer motivos, 

como é o caso da reunião que foi programada para o dia 14 de maio, com o intuito de fechar 

os documentos sobre racionalização de cargos / carreira de técnico-administrativos e 

insalubridade/periculosidade (conversão de tempo especial / abono de permanecia / 

aposentadoria / Nos 16 e 6). Com isto, foi mantida proposta de algumas IFES de ter duas 

reuniões do Pleno no primeiro semestre. O Presidente Mauro – UFSCar concordou com a 

grande demanda que requer encontros mais frequentes, reforçando a dificuldade de 

organizar e produzir materiais concretos para o pleno, reforçando a necessidade das 

regionais e das comissões temáticas e grupos de trabalho produzirem e  avançarem nas 

discussão dos temas propostos. Assim, as regionais teriam também dois encontros anuais, 

seguindo a mesma lógica do pleno, por indisponibilidade de tempo, de redução de custos, 

das numerosas demandas encaminhadas à coordenação nacional do FORGEPE, além da 

necessidade de participação das pessoas nos grupos e nas comissões temáticas. Ficou 

decidido, também, que nenhuma alteração se faria no regimento, face à necessidade de 

maturar o modelo de funcionamento do FORGEPE. No seguimento, passou-se à 

recomposição do pleno das coordenações nacional e regionais do FORGEPE, em 

conformidade com o Regimento. Com a saída da Professora Gardênia Abbad, o primeiro 

vice-presidente passou a ser Maurício Viegas da Silva - UFRGS, enquanto que a segunda 

vice-presidência passou a ser ocupada pelo Prof. Serafim Ferraz – UFC. Por necessidades 

individuais e a organização do CNDP, Maurício Viegas solicitou inverter posições, passando 

o Prof. Serafim Ferraz à condição de primeiro vice-presidente, enquanto ele se manteria na 

segunda vice-presidência. A proposição foi aprovada por unanimidade. Em consequência, a 

1ª Secretaria passou a ser ocupada por Erica Lissandra – UFT a segunda secretaria pelo Prof. 

Amilton Luiz Novaes - UFGD. Na regional Norte, com a saída de Izaura Cristina Nunes 

Pereira, da Pró-Reitoria da UFOPA, a coordenação da Região Norte passou a ser ocupada 

pela Pró-Reitora Kathia Tomé – UFAM, tendo como vice-coordenador o sr. Dorisvaldo 

Carvalho dos Santos, da  UNIFAP. MA, com aprovação do Pleno. Na regional sul, com a 

saída do Sr. Adriano do Rosário Ribeiro – UFPR, o Sr. Henrique Dagostin- UFFS passou a 

coordenador regional e o Sr. Jair Jeremias Junior – UNILA, vice-coordenador. Por 

necessidades individuais, o Sr. Henrique Dagostin solicitou inversão de papéis com o Sr. 

Jair Jeremias Júnior que passou a coordenador regional e, ele, Henrique Dagostin vice-

coordenador, no que foi aprovado por unanimidade pelo Pleno. na Região Centro-Oeste, 
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com a movimentação do Prof. Amilton Novaes que passou à segunda-secretaria, o Professor 

Geci José Pereira passou a coordenador regional e o Sr. Domingos Sávio Sant’Ana – 

UFMT, vice-coordenador regional. Nas demais coordenações regionais não houveram 

mudanças.   

No seguimento, a Pró-Reitora Mª Jose – UFMG abordou a necessidade de melhorar a 

comunicação da Coordenação Nacional com os demais membros, reforçada pela Pró-Reitora 

Ana Palmira Soares dos Santos – UFTM. O Prof. Serafim Ferraz informou decisão de 

concentrar a comunicação com a secretaria do FORGEPE, reimplantando os grupos ( passar-

se-á a utilizar a lista “FORGEPEBRASIL” com as planilhas planilha google-docs utilizada 

para atualizar dados e a operacionalização mais efetiva do sitio da FORGEPE e de outras 

vias de comunicação. Explicou também que disponibilizaria acesso geral ao EVERNOTE 

para propiciar uma base de dados temática, onde o compartilhamento de práticas e de 

matérias pudesse ser realizado e acessível de maneira fácil, o que não acontece por e-mails 

ou por Whatsapp. O Pró-Reitor Roberto Gambine – UFRJ também fez uma avaliação da  

organização das Comissões Temáticas, grupos de trabalho, do Pleno e das coordenações 

regionais justificando as dificuldades relatadas pelo presidente pela grande demanda 

enfrentada pelo FORGEPE e as dinâmicas naturais do final do ano, do período de férias e do 

carnaval, que teria desmobilizando os grupos de trabalho. A plenária recusou proposição de 

realizar reunião do pleno próximo do ao ENDP, face ao longo afastamento para os 

dirigentes. Em seguida, passou-se a discutir as comissões temáticas (CT) e o funcionamento 

/ composição dos grupos de trabalho (GT), sendo lembrado que pelo regimento, as CTs são 

coordenados por dirigentes principais das IFES, enquanto que os GTs podem ser compostos 

por indicados das IFES, pelo critério de conhecimento e contribuição. A região Nordeste 

propôs que as comissões temáticas fosse coordenadas por cada regional, não 

necessariamente pelos coordenadores regionais eleitos, que ficaria responsável por formar os 

GTs e acompanhar os trabalhos, para apresentação no Pleno ou à coordenação nacional, 

quando necessário antecipar. Optou-se por não agendar encontro nacional, face ao baixo 

número de dirigentes da região e sem a presença dos dois coordenadores regionais. A região 

Sul reforçou a sugestão e propôs a criação de dois novos GTs no CR Modernização do RH 

para discutir a gestão por processos e a gestão por competências.  As regiões Centro-Oeste e 

Norte decidiram trabalhar juntas, face ao menor número de IFES dessas duas regiões e à 

facilidade de acesso aéreo. Região Sudeste – Decidiu não realizar o encontro regional, 

indicando para mais próximo do III Pleno, fortalecendo os grupos de trabalho. Ressaltou-se 

a necessidade de abrir interlocução com o Sistema U e a procuradoria Federal para solução 

de problemas, tendo o presidente da coordenação nacional como representante do 

FORGEPE. Um foco especial foi colocado no encaminhamento do GT Capacitação, com 

indicação de ações em rede em nível de graduação e de pós-graduação. Após longo debate 

para esclarecer a proposta de absorção da gestão das Comissões Temáticas por 

representantes de cada coordenação regional, ficou acertado que após a coleta de indicações 

para os grupos de trabalho por todas as IFES, os representantes das coordenações regionais 

se responsabilizarão pela composição e pelo acompanhamento dos Grupos de Trabalho (GT) 

da respectiva Comissão Temática (CT), para apresentação dos resultados no Pleno ou à 

coordenação nacional, caso necessário. Dessa forma, foi estabelecido que a Comissão 

Temática I - MODELOS DE DIMENSIONAMENTO passou a ser coordenado pelas regiões 

Centro Oeste e Norte, ficando como responsáveis GECI-UFG e DOMINGOS - UFMT; a 

Região Sudeste ficou responsável pela CT CARREIRA, CAPACITAÇÃO & 

QUALIFICAÇÃO, sob a coordenação de Silvia Maria - UFOP e Túlio Franco – UFF. A 

região Nordeste passou a coordenar a CT LEGISLAÇÃO & NORMAS, sob a 

responsabilidade de Mirian - UFRN e Lenita – UFPE. A  Região Sul ficou responsável pelo 



    
 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas-FORGEPE 

 

6 
 

CT Modernização da Gestão, coordenado por Elci Terezinha de Souza Junckes/Juliana Blau 

– UFSC e vice A INDICAR. O GT ESPECIAL Qualidade de Vida no Trabalho permanece 

sob a responsabilidade da Coordenação Nacional, podendo evoluir para uma Comissão 

Temática, em conformidade com o Pleno. A fusão de GTs 1a e 1b – matriz de vaga e matriz 

de alocação e dos GTs Racionalização e Carreira Técnico Administrativos foram aprovados. 

Em seguida, algumas IFES já manifestaram interesse em participar dos GTs, ficando de 

indicar nomes e submissão dos GTs para todo o grupo, para ampliar a participação e em 

consequência a capacidade de entrega do FORGEPE. Por fim, votou-se pelo encerramento 

do GT Projeto de Lei Concursos, com aprovação.  Por fim agendou-se para o dia 14 de maio 

de 2015 uma reunião extraordinária do Pleno para avaliar os trabalhos do GT 

Racionalização, o documento aprovado pela coordenação nacional, com as contribuições 

que o grupo incorporar, dependendo do prazo final para atendimento da demanda da CPRH. 

Decidiu-se que o texto será novamente distribuído a todos, para que serão incorporadas 

contribuições. As contribuições ao texto “Considerações sobre a Súmula 33 do STF e seus 

desdobramentos” deverão ser enviadas para dar maior sustentação legal ao texto, em 

encontro a ser convocado pela coordenação do GT nos próximos dias.  

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, e, para constar, eu, Serafim F S 

Ferraz, lavrei eletronicamente a presente ata, que, após sua leitura, aprovada 

preliminarmente na próxima reunião da comissão nacional e será submetida ao Pleno em sua 

próxima reunião. 

 

Brasília DF, 25 de março de 2015. 

 

ANEXAS, listagem dos presentes nos dias 23, 24 e 25 de março de 2015. 

  


