
  
 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORGEPE 

 - 24 a 26 de novembro de 2015 -  
ANDIFES/Brasília 

 

Dia 24/11/2015 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de novembro de dois mil e quinze, no 

Auditório da Andifes, em Brasília o Prof. Mauro Rocha Côrtes, Coordenador do Forgepe, dá início 

à terceira reunião ordinária do Forgepe, com os membros relacionados na lista de presença em 

anexo. A reunião inicia-se com o agradecimento do Coordenador a todas as universidades 

presentes e agradece as presença do Reitor Paulo Márcio de Faria e Silva/UNIFAL, Presidente da 

CPRH, Dulce Maria Tristão/DIFES/MEC e Carmen Regina Maia, Coordenadora Geral de Recursos 

Humanos das IFES/MEC. O Prof. Paulo Márcio falou sobre a importância da gestão de pessoas no 

contexto da administração pública federal e ressaltou que diversas demandas tem se 

apresentado nos últimos meses. Ressaltou a importância do Forgepe como Fórum assessor da 

Andifes e a importância da proposta de criação de cargo único para os níveis C, D e E do 

PCCTAE. Informou que na última reunião da CPRH/Andifes, em São Paulo, que contou com a 

participação do Prof. Mauro, os documentos do Forgepe foram apreciados. Deliberou-se 

encaminhar para o grupo Andifes - PGF o documento das ONs 15 e 16.  Quanto ao documento 

dos concursos, ele deverá ser encaminhado ao congresso de modo a evitar que os concursos 

para as universidades sejam tratados sem considerar as suas especificidades. O documento de 

racionalização será encaminhado ao GT Carreira, criado pelo MEC, em decorrência do acordo de 

greve, como contribuição para o debate. Em seguida, o Prof. Mauro Côrtes agradeceu e 

reconheceu o apoio do Prof. Paulo Márcio às demandas do Forgepe desde de sua criação e passa 

a palavra para a Sra. Dulce Maria Tristão/DIFES/MEC para a sua apresentação. Dulce iniciou 

agradecendo o convite e ressaltando a sua satisfação em participar da área de Gestão de 

Pessoas. Na sua fala chamou a atenção para a necessidade de fazermos algumas reflexões sobre 

a área de gestão de pessoas no serviço publico, neste contexto fez uma apresentação dos dados 

em relação ao número de Universidades, Campi, matrículas, Docentes e Técnico-Adminsitrativos 

em Educação. Ressaltou a importância dos gestores conhecerem a universidade tanto de forma 

quantitativa como de forma qualitativa. Apresentou alguns problemas e solicitou que as 

áreas de gestão de pessoas analisem bem os dados apresentados para não produzir 

situações que podem trazer desafios futuros, tanto para os servidores, quanto para as 

áreas de gestão de pessoas. Observou que as políticas de capacitação das unidades de 

gestão de pessoas devem ser feitas a partir de análises consistentes dos dados, em cada 

IFES. Apresentou alguns exemplos do BPEq (Banco do Professor Equivalente) do 

magistério superior e dos EBTTs e observou que não é possível contratar para além 

daquilo que está aprovado no BPEq e que no momento há universidades que estão 

estourando estes limites no BPEq do EBTT. Em seguida, houve vários questionamentos 

em relação aos temas apresentados e também em relação a outros temas. Em resposta, 

Dulce afirmou estar trabalhando junto ao MPOG para a autorização do provimento dos 

Titulares Lives com concursos efetivados, que o MEC não tem FCCs no momento e que 



  
espera resolver o deficits de FCCs em Janeiro/2016 e no que tange aos concursos 

públicos para o anos de 2016 informou que não recebeu nada MPOG referente a 

questão, todavia é notório a todos que não haverão autorizações para concursos e 

provimento  no próximo ano.  Dulce entende que o banco de equivalência e quadro de 

referencia não são novas autorizações, mas isso é apenas a compreensão dela. 

Esclareceu ainda, que sobre o abono permanência, não sabe dizer ao certo, precisa 

aguardar aprovação ou não do congresso para ter maior clareza sobre os impactos e 

poder se manifestar sobre o assunto. No que tange as vagas pactuadas a expectativa é 

que de fato elas sejam liberadas no ano de 2016, mas quando, como e de que forma não 

tem clareza para informar no momento, porém se compromete a informar assim que for 

liberado. Em seguida, o Prof. Mauro agradeceu a participação da Dulce, Carmen e Paulo  

e encerrou a seção. Após retorno, Prof. Mauro Côrtes informou a todos sobre as reuniões que 

ocorreram entre os GT MPOG E GT MODERNIZAÇÃO. 

 

Dia  25/11/2015 

Às nove horas do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e quinze, no Auditório da Andifes, 

em Brasília o coordenador Mauro Rocha Côrtes abriu os trabalhos com a composição da mesa 

pelo Forgepe, Fasubra, Andes e Proifes. Assim o coordenador e mediador da mesa esclareceu 

que cada entidade teria 30 minutos para apresentação, seguido de 30 minutos para os debates 

com a plenária. A Fasubra iniciou a apresentação, com a fala do Francisco de Assis do 

Santos (Chiquinho) da Fasubra, da Coordenação Nacional, contextualizando a carreira 

do técnico-administrativo  e os avanços do PCCTAE.  Aponta que ainda não possuem 

uma proposta acabada e  pedindo apoio aos Fórum.  Esclareceu que há diversos desafios 

a serem vencidos como: os padrões salariais e ao tempo necessário para se atingir o 

topo da carreira (22 anos e 6 meses); a discordância de divisão da categoria por questão 

de escolaridade;  necessidade de matriz única e um "step" de 5%; processo de 

racionalização dos cargos como política de gestão de estado e manifestação contra a 

terceirização. Esclarece que é interesse da Fasubra aprofundar as discussões sobre as 

distintas compreensões e concepções de carreira. A Sra Vânia Helena Gonçalves , 

representante da Fasubra, também à mesa, solicitou a palavra e inicialmente agradeceu 

o convite, reafirmou a importância deste Fórum como espaço de discussão, uma vez que 

a carreira não é apenas um espaço de ação sindical, mas também um instrumento de 

gestão. Salientou que faz-se necessário identificar e avançar nos temas que forem 

consenso, todavia compreende que haverá pontos de conflito e que a disputa deverá 

ocorrer pois, faz parte do processo. Informou que apesar de todo o estudo realizado por 

eles não conseguiram avançar na CNS e nem na mesa de negociação, portanto propôs 

sair da reunião com a criação de oficinas para debater os temas.  Entende que com o 

apoio do Forgepe-Andifes acredita ter mais força nas negociações. Por fim agradeceram 

ao convite e se colocaram a disposição do pleno. O coordenador do Forgepe agradeceu 

as falas e abriu para as perguntas do pleno.  A Silvia/UFOP  questionou se havia sido 

abandonada a proposta de cargo único. Em resposta a representante da Fasubra  Vânia 



  
Helena Gonçalves  esclareceu que não, todavia eles sempre esbarram no problema 

jurídico e pretende propor o debate dos três macro cargos.  Esclareceu que a ascensão 

na carreira é importante e um anseio da categoria, portanto não há como abandonar.  A 

Marlene/UFU ressalta que de certa forma o MEC hoje libera nas pactuações somente D e 

E, portanto já trabalhando com dois macro cargos, portanto deve-se considerar a 

realidade e trabalhar a racionalização com estes cargos, sem desconsiderar a discussão 

de alguns cargos extintos que trouxeram dificuldades para a gestão das universidade 

como os Vigilantes. A Mariana/UNIRIO apresentou a discussão sobre a liberação de 

TAEs para os sindicatos. Em resposta o representante do sindicato Chiquinho/FASUBRA 

chamou para a reflexão sobre o custo da terceirização e como deveria fazer o debate 

sobre a retomada de alguns cargos extintos necessários a gestão. Em relação a liberação 

de servidores para mandado sindical, esclareceu que realmente há conflito e tem sido 

demandado ao governo a liberação do dirigente sindical e que este tema é pauta de toda 

greve, porém há um acordo com o MEC e MPOG que poderá haver liberação e que cabe 

aos reitores esta decisão.  Mirian/UFRN colocou a preocupação com os cargos extintos e 

a dificuldade do MEC em devolver os códigos às IFEs ficando sempre na dependência do 

congresso para a criação de cargos. A Silvia/UFOP ressalta sobre o perfil dos TAEs 

atualmente e a dificuldade da gestão em mantê-los nas funções que são concursados em 

virtude da formação que adquirem. A representante da Fasubra - Vânia Helena 

Gonçalves  - manifestou entendimento que o grande ganho da greve de 2012 foi a 

possibilidade dos TAEs se qualificarem, e afirmou que agora  precisa fazer uma 

discussão para que esta qualificação não venha ocorrer em desvio de função. Assim a 

Fasubra entende que a proposta do governo de dimensionamento não atende as IFES e 

não dimensiona toda a força de trabalho. Portanto se propõe a apresentar proposta de 

dimensionamento. Serafim/UFC chamou a atenção para as dificuldades dos gestores em 

relação as pressões dos órgãos de fiscalização. Lorene/UFBA solicitou que a Fasubra se 

posicionasse sobre a Gestão por Competência. Érica/UFT  esclareceu que finalizou 

mestrado sobre a carreira  dos TAEs e em alguns itens cabe reflexões. Foi detectado pela 

pesquisa que há um baixo conhecimento dos TAEs sobre a carreira, o que tem gerado 

descontentamento e contribuído para a rotatividade dos TAEs. Mauro/UFSCar observou 

que o pleno do Forgepe entende como boa a proposta de dimensionamento do MEC,  e a 

Fasubra entende como ruim, nesse sentido faz-se necessário entender as dificuldades 

uns dos outros.  Ressaltou ainda que a Fasubra propôs a Andifes a criação de um GT 

para discussão de temas e apesar de entender que a proposta de Oficinas é interessante 

é preciso seguir apenas um caminho, pois temos outras instâncias como CNS discutindo 

o mesmo assunto. No que tange sobre a liberação dos dirigentes classistas, o gestor local 

do ponto de vista informal pode fazer o que quiser e assumir as consequências, todavia 

o acordo existente entre MEC, MPOG e Fasubra é verbal e complicado para o  gestor 

local se posicionar sem documento formal. A representante da Fasubra-Vânia Helena 

Gonçalves  esclarece que a federação sempre orienta que não haja desvio de função. 



  
Informa ainda que infelizmente  a categoria entende a carreira como tabela de 

vencimentos e que apesar de realizarem seminários não alcançam toda a categoria.  

Esclarecem ainda que o interesse na de ascensão funcional, somente poderá ser 

resolvido com a possibilidade de uma carreira única. Em referência ao tema gestão por 

competência, esclareceu que a Fasubra ainda não tem realizado este debate, todavia ela 

não vê como aplicar no serviço público sem que haja o desvio de função (opinião da 

representante Vânia Helena Gonçalves  e não da Fasubra). Por fim, reconhece que o 

desconhecimento da carreira se deve a renovação de 30% dos TAEs nos últimos anos e 

estão trabalhando em  um curso de capacitação para os novos servidores. Após as 

explanações e transcorrido o tempo destinado,  o coordenador do Forgepe agradeceu a 

participação dos representantes  da Fasubra e convidou a compor a mesa os 

representantes do Proifes - Prof. Eduardo Rolim  e o representante do Andes - Prof. 

Paulo Rizo, e concedeu-lhes a palavra por 30 minutos cada com 30 min para os debates. 

O  Proifes iniciou as apresentações  agradecendo o convite informou que realizaria 

inicialmente uma apresentação técnica sobre a carreira e disponibilizaria os slide aos 

interessados (disponíveis no site www.forgepe.andifes.org.br). Esclareceu que a 

carreira docente é regulamentada pela lei 12772/2012 e as alterações da Lei 

12.863/2013. Em sua apresentação demonstrou que a partir do momento que o Proifes 

começou a negociar houve recuperação salarial e ganhos. Apresentou as mudanças 

ocorridas nas regras de aposentadorias, a estruturação da carreira,  a redução do tempo 

para chegar ao topo da carreira, que se traduz em aumento do valor médio da 

aposentadoria, pois para a aposentadoria são considerados os 80% melhores salários. 

Observou a necessidade de lutarmos juntos para a complementação do quantitativo de 

cargos de Titulares Livres, 1.500 cargos foram criados, mas ainda faltam criar 2700. 

Esclareceu que a mobilidade docente está na Lei, porém o governo entende que não, que 

mesmo estando na carreira antes de março/2013, se fizer concurso em outra IFES, 

deverá retornar ao início da carreira. Apresentou de forma breve proposta do governo e 

disse que o Proifes está fazendo uma consulta eletrônica à categoria, que se aprovada o 

Proifes irá assinar o acordo.  A proposta inclui uma estruturação lógica da carreira, 

partindo do vencimento básico do auxiliar 20 horas, classe A, com "steps" definidos 

entre classes e níveis, percentual definidos dependendo do regime de trabalho e 

retribuição por titulação com percentual definido em relação ao vencimento básico. Em 

seguida, passou para o Prof. Paulo Rizo proceder a fala do Andes. Ele iniciou 

agradecendo a oportunidade de poder apresentar a proposta da carreira neste 

momento que o governo encaminhou uma proposta para resposta até o dia 26/11. 

Informou que o Andes solicitou ao governo uma dilatação do prazo, de modo a 

proporcionar uma análise mais minuciosa da mesma e que considera positivo o fato da 

proposta estabelecer regras na malha que compõe a carreira. Informou que o Andes 

considera inaceitável o VB (Vencimento Básico)  do DE ser apenas 100% do VB do 20 

horas. Falou que o movimento docente se constituiu através da carreira nas décadas de 



  
70 e 80 e que através dele teve o PUCCRE que em 1987 estabelecia degraus de 5% entre 

níveis, degraus entre classes e isto ficou até 2007. Havia uma estruturação na carreira, e 

desde de 1987 o regime de 40 horas é excepcional, a DE era 40% sobre o regime de 40 

horas. Ao longo dos anos seguintes nos processos de negociações e lutas foram sofrendo 

ajustes de tal forma que a DE ficou em 50% para todos. Os incentivos de titulação 

também começaram com valores pequenos depois foram crescendo, dependendo dos 

ministros que consideravam ou não titulação importante, de modo que eram regras 

claras até 2012. Também tinham algumas gratificações, tais como GAE, GID, etc. Sua 

avaliação é de que na forma que está, a Retribuição por Titulação é gratificação.  Pode 

ser polêmico, mas como não faz parte do VB é gratificação. O elementos da proposta de 

carreira que o Andes busca negociar com o governo tem as seguintes características (as 

propostas do Andes): 1. Cargo único de professor federal com carreira única para todo 

professor do magistério federal; 2. A extinção das classes, a justificativa para a extinção 

é porque no processo do trabalho na universidade não há distinção do trabalho entre as 

classes e a mesma se origina na cátedra; 3. Ingresso no primeiro nível e evolução por 

avaliação, a qual deve ser parte da avaliação institucional; 4. Titulação: Aperfeiçoamento 

7,5%; Especialização 18%; Mestrado 37,5%; Doutorado 75% e parte componente do 

vencimento básico; 5. A relação entre os regimes de trabalho deve ser mantida o que 

havia; 6. Degrau de 5% entre todos os níveis, tendo como piso gerador o vencimento do 

graduado, nível 1, 20h. Com o acordo de 2012 esses elementos estruturantes não 

passaram e não existe uma lógica na alteração dos níveis e classes. O que as tabelas 

mostram é que houve um achatamento da dedicação exclusiva e o que foi menos 

desvalorizado (ou mais valorizado) foi o de 20h.  O problema que está posto para nós é 

"caminhamos em direção a que?". Não temos no horizonte qual é a estrutura que se 

quer chegar.  No final de 2012,  houve acordo com Paulo Speller sobre os princípios da 

reestruturação, mas com a mudança de governo aquele acordo não foi reconhecido. 

Temos de fazer um debate sobre a estrutura da carreira, com a participação da gestão 

nos conceitos da estruturação da carreira.  E este é o nosso interesse. Foi falado durante 

a discussão dos técnicos que eles não sabem a estrutura da carreira, o que não quer 

dizer que o professor saiba. O que se percebe é que quando o professor evolui na 

carreira o VB vai sendo desvalorizado e a RT (que é entendida como benefício, pelo 

Andes), é desvalorizado.  O professor não conhece, não porque seja desinteressado, mas 

sim porque temos mais de uma carreira no MEC: a carreira oficial, a "carreira" do CNPq, 

que passa pelo professor que tem bolsa de pesquisador, há ainda a "carreira" que passa 

pela possibilidade de recebimento de ganhos em cursos pagos (carreira das fundações). 

Há um processo de ressignificação da carreira e de desvalorização da carreira oficial.  

Há um enfraquecimento da carreira oficial e o MEC é a favor de outras formas de 

organização do trabalho. Conseguimos demostrar que não havia necessidade de que a 

carreira incorporasse gratificação por produtividade pois tínhamos avaliações de 

desempenho que são sérios e bem aplicados. Entendemos que a evolução na carreira 



  
tem que ser no sentido de que todos possam se desenvolver na carreira. Não faz sentido 

que a aceleração ou algumas classes sejam só para doutor.  O processo de 

desenvolvimento na carreira tem que ser de uma forma que não seja individualizada. O 

Andes defende que a avaliação individual tem que ser parte da avaliação institucional.  O 

que é a gestão de pessoas?  É a gestão do trabalho de pessoas que tem o seu 

desenvolvimento.  Paulo Rizo entende que é necessário pensar que a carreira é 

estratégica do ponto de vista da concepção de universidade que temos e daquela que 

queremos ter.  Temos uma universidade pública que não existe mais na Argentina, não 

existe no Chile, na Colômbia, que tem apenas professor horista. Temos uma carreira que 

resiste a uma tendência neoliberal que avança em todo o mundo. Após, passou para a 

fase de perguntas  e inicialmente foram feitas as seguintes perguntas: Serafim/UFC - 

Qual a dificuldade de pensar uma carreira para a vida laboral completa do professor? 

Mauro/UFSCar - A USP não tem aceitado a participação de professores que se tornaram 

titulares através da carreira atual, em bancas de mestrado, doutorado e mesmo de 

concursos, apenas dos titulares de carreira anterior, o que pode ser feito? As respostas 

foram as seguintes: Eduardo/Proifes - Em relação a USP manifestou sua discordância 

com este procedimento, que gestões devem ser feitas e que, com o tempo e o aumento 

do entendimento do papel do titular de carreira, o problema tende a se resolver. Em 

resposta ao Serafim, disse entender que a mudança se deu realmente devido às novas 

regras da  previdência. Na proposta original de 2008, tinha a ideia de ter 16 níveis e não 

nove como é hoje, o que foi abandonado para deixar o professor um tempo maior no 

topo para ter uma média melhor no momento da aposentadoria. Paulo/Andes - A 

origem é realmente essa, mas é importante  observar que para os novos isso não 

justifica mais pois vão receber no teto na previdência. Entendo que em todo o período 

laboral não precisa ficar fazendo avaliação, penso que quando chegar no topo ele já 

atingiu determinada maturidade. O que temos de ter é carreira com política salarial, 

pois se o professor é bem remunerado ele não está preocupado em utilizar a carreira 

para ganhar mais. Na sequência Miriam/UFRN perguntou se as entidades estavam 

atentas para o fato de que um docente ao ingressar numa nova instituição ter de ir para 

o início da carreira e a única forma hoje de mudar de instituição, sem sair da carreira, é 

através da redistribuição. Uma outra questão foi se as entidades estão acompanhando a 

tramitação do PL sobre inovação tecnológica? Em seguida Serafim/UFC perguntou 

porque os sindicatos defendem tão fortemente o regime de dedicação exclusiva? Em 

resposta, Paulo/Andes argumentou que em relação ao 20, 40 e DE a falta de atratividade 

do recrutamento das universidades tem a ver com a remuneração, o que o Andes 

defende é a valorização do DE. É importante a universidade ter uma política de 

valorização de DE, mas é importante entender as dificuldades de certas áreas.  

Eduardo/Proifes - Explicou que para os novos também é importante a média para a 

aposentadoria, que o Governo não aceita a alteração da mobilidade, devido a um 

parecer do AGU. Não desistiu da mobilidade e espera novamente convencer o Governo 



  
do reenquadramento e tem sido barrado pela visão da AGU. Falou que defendem a 

valorização do 20 horas para termos no quadro profissionais experientes que tragam 

experiência em áreas especificas em um número não muito grande e o 40 horas fica 

estranho, qual o papel dele?  Na sua opinião, devia acabar com o 40 horas e acredita que 

deve evoluir para isto. Defendemos que haja uma ampliação da relação 20 hs para DE e 

vamos trabalhar para isto. Em seguida Geci/UFG perguntou como as entidades estão 

vendo sobre a baixa adesão dos servidores da Educação ao Funpresp.  Ronaldo/FURGS 

perguntou se as entidades estão discutindo com o Governo a mudança na lei sobre a 

alteração de regime de trabalho antes do cumprimento do estágio probatório. Em 

resposta, Eduardo/Proifes  acredita que a mobilidade e a autonomia universitária 

garanta tanto a mobilidade do docente quanto a alteração de regime de trabalho. 

Ficando a universidade livre para executar suas políticas e tomar suas decisões de 

acordo com suas especificidades. No que tange a Funpresp ele acredita que 

considerando a situação legal atual, considera irresponsável qualquer instituição 

sindical dizer ao servidor, novo concursado, que ele não deve aderir à previdência 

complementar, uma vez que impactará consideravelmente no futuro do docente  e não 

há retroatividade da lei para os casos previdenciários. Nesse sentido o Proifes tem 

divulgado cartilha própria esclarecendo o que é a  previdência complementar  e a 

Funpresp. Paulo/Andes - a alteração deve ocorrer dentro da autonomia e a universidade 

não deve ser tolhida de fazer a alteração do regime, mas deve fazer com os devidos 

cuidados, porque fazer um concurso de 20 hs e logo depois fazer a alteração é 

complicado. Paulo afirmou também que o Andes fez e continua em campanha contra o 

Funpresp e isto não é irresponsável, pois entende que para a área de gestão de pessoas 

é muito difícil responder aos novos servidores, pois quem entra na universidade 

pergunta "entro ou não no Funpresp?".  O problema do Funpresp é que as pessoas 

contribuem e não sabem ou não tem garantias que vão receber. O Andes não fica 

dizendo para os professores não aderirem, mostra o que pensa e a decisão é do 

servidor.  O Andes entende que a chance do Funpresp dar certo é muito pequena e que a 

adesão é baixa porque as pessoas tem dúvidas, não porque alguém diz que não é para 

aderir. Em seguida, as entidades agradeceram o convite para participação no debate e 

argumentaram que a discussão política precisa ser feita em conjunto. O coordenador da 

mesa encerrou os trabalhos na parte da manhã as 13:25 horas. Os trabalhos retornaram 

as 14:30 e foi dada continuidade à pauta proposta com o Relatos das Reuniões das 

Regionais.  Foi concedido 1 hora para as Coordenações Regionais - Grupos Temáticos 

discutirem os temas sob sua responsabilidade. No retorno dos trabalhos a mesa 

concedeu até 20 minutos a cada regional para relatar  os trabalho desenvolvidos nos 

últimos meses e as proposições futuras. Região Sudeste apresentou o primeiro relato, 

informando ter realizado uma reunião no segundo semestre de 2015.  A Regional 

Sudeste é a responsável pelo CT Carreira e na reorganização dos trabalhos. Silvia/UFOP 

ficou como Coordenadora do GT Carreira Técnico-Administrativo, que deve 



  
acompanhar o resultado do acordo de greve e Maria José/UFMG ficou como 

Coordenadora do GT Carreira Docente. Ficou marcada reunião para os dias 16 e 17 de 

março de 2016, para dar sequência aos trabalhos dos GTs. A Regional Nordeste fez duas 

reuniões no ano, uma em Recife e outra em Natal, sendo a última em junho de 2015.  

Estão com a responsabilidade da CT Legislação e Normas.  Entendem que devem 

acompanhar mais de perto o desenrolar da comissão Andifes - PGF, onde um conjunto 

de itens importantes para as universidades foram encaminhadas.  Desenvolveram uma 

solução de comunicação (Comunidade de Prática), com suporte da plataforma Moodle a 

ser disponibilizado a todos. As Reginais Centro-Oeste e Norte, informaram que não foi 

realizada reunião no segundo semestre de 2015. Mas fizeram uma observação que estão 

em andamento os levantamentos sobre rotatividade da força de trabalho (TAs e 

docentes) nas Universidades da regional e as saídas da universidade por motivo de 

saúde. Ressaltaram ainda que foi pauta de discussão o SIASS, e que o encaminhamento 

dado foi o de realizar levantamento junto as universidades para conhecer as principais 

dificuldades e  conquistas. Por fim acrescentaram que na regional duas universidades 

possuem modelo de dimensionamento aplicado em suas universidades, nesse sentido 

tiraram como encaminhamento um Seminário sobre dimensionamento a ser realizado 

no primeiro semestre de 2016. A Regional Sul iniciou os relatos informando que houve 

análise sobre os avanços do GT modernização e Gestão por Competência, sob sua 

responsabilidade, e que debateram a nova Portaria do MPOG nº 199 - 2015 que trata da 

implantação do Assentamento Funcional Digital - AFD. O encaminhamento dado pelo GT 

é realizar o levantamento para diagnosticar os assuntos que são comuns nesta área em 

todas as Universidades. Na sequência, Serafim/UFC, apresentou o novo portal de 

Comunidades de Prática.  Fez uma contextualização das dificuldades encontradas pelas 

universidades e da necessidade de compartilhar os conhecimento e práticas 

desenvolvidas pelas universidades. Para tanto a Regional Nordeste propôs criação de 

um ambiente virtual o qual foi apresentado pelo analista em TI Artur/UFRN. Em 

seguida,foi informado que Claudia Mello - UFSCar é a atual Coordenadora do GT 

Integração Sigepe - Sistema IFES.  Ás 19:00 encerrou-se os trabalhos.  

 

Dia 26/11/2015 

Às oito horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e seis de novembro de dois mil e quinze, no 

Auditório da Andifes, em Brasília, o Prof. Mauro Rocha Côrtes abriu os trabalhos e deu 

continuidade à terceira Reunião Ordinária do Forgepe. Compuseram a mesa os srs. Rogério 

Meneguim e Ronaldo, ambos da DESIN/SEGEP/MPOG.  Foi justificada a ausência do sr. Luís 

Felipe Monteiro (DESIN/SEGEPE/MPOG). Em seguida, foi dado inicio a apresentação do tema 

˜Integração SIGEPE - Sistema IFES: andamentos e expectativas". A apresentação foi dividida por 

tópicos. Em relação a Integração SIAPE x IFES, esclareceu-se inicialmente que estão sendo 

realizadas reuniões periódicas com o GT modernização e Gestão por Competências do Forgepe. 

Foram apresentadas algumas alternativas técnicas para integração dos sistemas a saber:  

Solução SERPRO - “API MANAGER” e Webservices Siape. Passando ao tópico seguinte, Senha 



  
9, foi informado que a mesma foi suprimida e em contrapartida foi criada a 

funcionalidade Ccdonvinc. Em seguida, foi apresentado o aplicativo SIAPE Mobile que está 

sendo criado.  O mesmo poderá ser acessado por smarphones e tablets, no qual o servidor 

poderá obter Informações  cadastrais, funcionais e financeiras a qualquer hora e em qualquer 

lugar. Aviso  automático quando a prévia  do pagamentos estiver disponível e disponibilização 

dos contra-cheques dos últimos 12 meses.  Para agendamento de férias será necessário a adesão 

da IFES ao web férias. Em seguida, Cláudio/SEGEP fez uma apresentação sobre a Portaria de 

Assentamento  Funcional  Digital - AFD.  Fez algumas explicações e observou que informações 

sobre AFD podem ser obtidas no link 

https://servicosdoservidor.planejamento.gov.br/web/segep/assentamento-funcional-digital. 

Após a apresentação, vários Pró-Reitores manifestaram preocupação em relação ao tempo para 

implementação do AFD e também em relação ao fato de que a Ata para adquirir os scaners 

vence no dia 18/12/2015 e pelo o fato de não ser possível fazer a prorrogação da mesma. O 

MPOG informou que estão trabalhando numa ata de modo a proporcionar aos que não tiverem 

condições de realizar a digitalização do legado, possam contratar (aderir) a empresa para fazer 

esse serviço. Com relação ao prazo será avaliado a condição de cada órgão. O AFD vai guardar o 

que está na ON e que já houve discussões com o CGU e TCU sobre a utilização dos processos 

eletrônicos. Tem um projeto em andamento na previdência sobre certidões eletrônicas. Em 

seguida, foram feitas as seguintes perguntas: P) qual o prazo de encerramento do legado? R) O 

encerramento se dará quando da digitalização, no prazo de dois anos. P) Os antigos vão ficar 

com duas pastas? R) Não faz parte da AFD o descarte de pastas, o físico vai ficar um bom tempo 

e quando houver uma segurança da dinâmica será tomada uma decisão para o fim a ser dado às 

pastas.  Portanto os servidores antigos terão duas pastas, uma digital, a partir de 1o. de março, e 

outra física, que quando for digitalizado o legado ela será finalizada. P) Muitas falas expressaram 

preocupações com o cumprimento dos prazos da Portaria. R) Em relação ao legado a ideia é 

contratar empresa. Mauro/UFSCar finalizou, chamando a atenção para que as tomadas de 

decisão sejam feitas de forma mais articuladas entre os envolvidos, e que o Forgepe está 

interessado em participar de forma mais ativa nas tomadas das decisões.  Solicitou um contato 

direto de forma a planejar melhor a implantação e sequência do AFD.  Em seguida, decidiu-se 

elaborar um documento a ser encaminhado ao MEC com as preocupações pertinentes em 

relação ao AFD.  Após a apresentação e discussão o coordenador do Fórum agradeceu a 

presença de todos e convidou a compor a mesa os senhores Clóvis Senger- UFSM , Paulo 

Menezes- UFG e José Parcianello- UFSM  representantes do Sindicato Nacional dos Técnicos de 

Nível Superior das IFES -  Atens. Foi concedido 30 minutos para a apresentação da entidade 

sindical e 30 minutos para a discussão com a plenária. O  palestrante inicial, Clóvis Senger, abriu 

sua explanação apresentando os membros da Atens que estavam presentes na plenária.  Logo 

após o Sr Paulo Menezes realizou um histórico da entidade e seus e objetivos. Esclareceu que 

existem problemas estruturais no PCCTAE.  Um deles  é que não há uma única carreira e sim um 

Plano de Cargos das Carreiras. Portanto compreende que existem várias carreiras e apenas uma 

matriz salarial, o que produz uma grande distorção e contribui para a dificuldade de 

governabilidade das IFES. Apresentam uma proposta que pretende: a) romper com a matriz 

única; b)corrigir as distorções da remuneração entre os cargos de nível médio, cujos ocupantes 

têm nível superior, e os cargos de nível superior; c) criar uma carreira. Em seguida José 

Parcianello- UFSM apresentou as diretrizes da proposta de carreira que estão desenvolvendo e 

https://servicosdoservidor.planejamento.gov.br/web/segep/assentamento-funcional-digital


  
está na base para discussão. Apresentaram uma proposta de carreira em Y, com vertente 

técnico-científica e vertente administrativa, e estruturada em classes (D, C, B e A) e níveis (I, II, 

III, IV) com progressão entre níveis e promoção entre classes baseada em titulação.  Para B 

necessidade de especialização ou Graduação + RSC.  Para C, necessidade de mestrado + 

especialização + RSC.  Para D, necessidade de Doutorado. Encerraram a apresentação 

agradecendo a oportunidade e se colocaram a disposição para os questionamentos.  O 

coordenador abriu para as perguntas da plenária. Silvia/UFOP questionou se no plano de 

carreira que está posto eles teriam propostas para melhorias. Os representantes dos sindicatos 

esclareceram que não.  Informaram que no atual plano de carreiras o nível E não tem ganho 

nenhum, ficando muitas vezes a margem nas discussões. Mauro/UFSCar perguntou sobre a 

situação legal do sindicato. Um representante da entidade esclareceu que o STJ entende que o 

registro no Cartório dá legitimidade jurídica do Sindicato e o MPOG entende que a entrada da 

solicitação do registro no MTE dá legitimidade para representar a categoria. A Atens tem hoje 

em torno de 3000 filiados, presente em 21 instituições e possuem algumas seções sindicais. 

Informaram que solicitaram ao MPOG a participação nas negociações da greve, via Oficio, e 

receberam como resposta que naquele momento o MPOG estaria negociando com as entidades 

participantes do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais - Fonasef, e 

num momento posterior, com as demais entidades.  Finalizaram reforçando que a Atens, hoje, 

trabalha na construção de uma nova carreira e não na reestruturação do PCCTAE,  uma vez que 

nas negociações da Fasubra não apresenta ganhos para o nível superior e o PCCTAE não tem 

solução. Apos conclusão dos debates o coordenador do Fórum agradeceu a participação de 

todos e deu prosseguimento a reunião, colocando para apreciação as atas dos plenos ocorridos 

nos meses de maio/2015 e setembro/2015. Em votação, a ata de maio/2015 foi aprovada com 

quatro abstenções e a de setembro/215  foi aprovada por unanimidade. 

 

ENCAMINHAMENTOS:  
 

1) Constituir o GT AFD indicação pelas Universidades sendo: UFU, UFRN, UFSM, UFMG 

UFAM e UFBA  Com a coordenação da UFMG - Diógenes 

2) Reunião de Pleno do Forgepe junto à reunião da CNDP - 20 a 23/09/2016, em Natal/RN  

3) indicativo dos plenos do 1o. semestre - final de março e outro final de junho. 

4) Informe: o Forgepe recebeu de representante do Movimento Nacional dos Vigilantes das 

IFES, reunido na UFMG, Belo Horizonte, no 2o. semestre de 2015, um volume 

encadernado em espiral, denominado "Ocorrências das IFES", reunindo cópias de 

ocorrências de ameaças, violências, furtos, roubos, depredações etc.., em várias 

universidades brasileiras.  O volume está a disposição para consulta na Andifes.  

 

Anexo 

 

Programação do Evento 

 

  

24/11/2015 

14:00 - 14:30 Abertura 

14:30 - 16:00 Gestão de Pessoas - Desafios e Perspectivas - Dulce Maria 



  

Tristão 

16:30 - 17:00 Café 

17:00 - 18:00 Informes Forgepe sobre GT MPOG E GT Modernização 

 

25/11/2015 

08:30 - 13:00 Fasubra, Andes, Proifes: Apresentação das propostas de 

carreiras dos servidores das IFEs 

 

 

14:30 - 19:00 

Reunião das Regionais e dos GTs a elas vinculados 

Relatos das Regionais e encaminhamentos 

Relato dos GTs e encaminhamentos 

 

 

26/11/2015 

8:30 - 10:00 Integração SIGEPE - Sistema IFES: andamentos e expectativas 

- 

DESIN/SEGEPE/MPOG  

10:00 - 10:30 café 

10:30 - 11:30 Atens: apresentação de proposta para a carreira dos TNSs 

11:30 - 13:00 Encerramento 

 

 


