
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO
FORGEPE

 20 de setembro de 2016 
Natal-RN

Às nove horas do dia vinte de setembro de dois mil e dezesseis, no Hotel Praiamar, em Natal-
RN, o Prof. Serafim Firmo de Souza/UFC, Coordenador Nacional do Forgepe, deu início à
sexta reunião ordinária do Forgepe, com os membros relacionados na lista de presença em
anexo. A reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Presidente da
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes),
Profa. Ângela Paiva Cruz, dando boas vindas, agradeceu o convite, observando os desafios a
frente da direção da Andifes que assumiu há três meses, sobretudo nas áreas de orçamento e
gestão  de  pessoas,  por  ela  consideradas  estratégicas.  Disse  que  convidou  o  Prof.  Paulo
Márcio de Faria e Silva, reitor da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), e o Prof.
Orlando  Afonso  Valle  do  Amaral,  reitor  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG),  para
continuarem nas Comissões de Políticas de Recursos Humanos (CPRH) e de Orçamento,
respectivamente, face às suas relevantes contribuições à frente dessas comissões. Em seguida
salientou os desafios da diretoria da Andifes, dadas as assimetrias no crescimento, diferentes
tamanhos  e  realidades  no  conjunto  das  universidades  federais.  Registrou   as  conquistas
significativas  na  gestão  de  pessoas  nos  últimos  anos,  exemplificando  com  o  Banco  de
Professores  Equivalentes  (BPEq)  e  o  Quadro  de  Referência  de  Servidores  Técnico-
Administrativos (QRSTA), como importantes ferramentas de gestão, o que permite políticas
de dimensionamento com métricas que resultam numa gestão mais eficiente e moderna. Além
das  políticas  de  governo,  atribuiu  os  avanços  e  conquistas  das  universidades  aos  seus
gestores,  inclusive  aos  gestores  de  pessoas  que  tanto  se  mobilizaram.  Assinalou  sobre  a
qualidade de vida no trabalho e segurança no trabalho, que também tem feito parte da nova
realidade  das  Universidades  Federais.  Embora  considere  importante  a  qualificação  dos
servidores,  demonstrou  preocupação  quanto  a  necessidade  de  retenção  dos  talentos,
principalmente de TAEs, após processos de qualificação em níveis de mestrado e doutorado.
Esclareceu que respeita a autonomia dos TAEs em escolher outros caminhos,  porém, vê a
necessidade das IFES incentivá-los e envolvê-los nos processos de trabalho para que possam
se  desenvolver  plenamente.  Ressaltou  sobre  a  necessidade  de  avançar  na  perspectiva  do
técnico administrativo substituto e os prejuízos decorrentes da falta deste nos afastamentos e
licenças de TAEs, solicitando que o Forgepe se imbuia dessa tarefa de elaborar uma proposta
para que a Andifes avalie e discuta com o MEC e MPOG. Conclamou a todos a não se
abaterem diante dos desafios de lidar com nova realidade das IFES, com as diferenças étnicas
e de classes sociais, lembrando a grande transformação ocorrida na realidade das famílias,
sobretudo no perfil socioeconômico dos alunos, majoritariamente os filhos dos mais pobres,
incluindo-os,  o  que  atribui,  em  grande  parte,  ao  trabalho  das  Universidades  Federais.

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



Finalizou ressaltando o desafio das IFES no importante papel de manter suas conquistas e
avançar nessas políticas, em não retroceder ao subdesenvolvimento em nosso país e que as
IFES se fortaleçam cada vez mais, promovendo o diálogo, a interlocução e proposição com
os  seus  fóruns,  Andifes,  entidades  sindicais,  MEC e  demais  órgãos  governamentais.  Em
seguida o Prof. Paulo Márcio de Faria e Silva saudou a todos agradecendo o convite. Falou
sobre  a  premência  de  se  avançar  rumo  à  autonomia  mais  plena  na  gestão  das  IFES,
lembrando a necessidade de retomar a proposta de Lei Orgânica das IFES, prevista na CF/88.
Exaltou a importância da criação do Forgepe como assessoria estratégica à Andifes para que
esta  possa  se  apropriar  das  questões  relativas  à  área  de  gestão  de  pessoas.  Reportou  à
questões  em que  já  houve  avanços,  como fruto  de  ações  do  Forgepe,  exemplificando  a
interlocução estabelecida com AGU/PGF. Informou sobre a  decisão da  Andifes  de que a
partir  de  agora  a  Coordenação  Nacional  do  Forgepe  passa  a  compor  formalmente  a
CPRH/ANDIFES, consolidando a articulação entre Forgepe e Andifes. Informou também que
continua integrante da CPRH nessa nova gestão, porém não mais em sua presidência. Em
seguida, apresentou as perspectivas de demandas da Andifes para o Forgepe, evidenciando
que o fórum, cada vez mais, se aproprie e consolide uma plataforma de dados sobre as IFES,
que  são  muitas  vezes  importantes  para  a  gestão  das  Universidades.  Citou  o  exemplo  de
demanda  levantada  recentemente,  como  o  quantitativo  de  servidores  recebendo  abono
permanência, visando estudo da Andifes sobre o potencial de aposentadorias em função da
previsão de mudanças previdenciárias, o que não tinha de pronto, embora tenha conseguido
rapidamente via MEC. Destacou, ainda, a relevância de apropriar-se da Matriz de pessoal do
MEC no intuito de conseguir novas vagas, lembrando o crescimento em cerca de 200% da
pós-graduação das Universidades sem nenhuma vaga nova de TAE liberada pelo MEC para
atendimento à essa área, assim como as mudanças no perfil dos alunos que criaram novas
demandas, como de psicólogos e  assistentes sociais, dentre outros. Pediu que se discuta esses
indicadores ainda não contemplados na  matriz e ratificou a fala da Profa. Ângela sobre a
necessidade  de  TAE  Substituto.   Destacou  para  o  Forgepe  a  necessidade  de  retomar  a
discussão sobre a política  de qualificação dos TAEs para que a Andifes possa cobrar do
MEC, e, ainda, sobre a construção da Matriz de Distribuição de FGs e CDs. Ato contínuo,
disse  entender  que,  embora  respeite  e  valorize  as  entidades  sindicais,  não  há  avanço
significativo nas discussões sobre os modelos de carreira entre sindicatos e Governo e que a
Andifes deve se aproximar da frente parlamentar de apoio às Universidades Federais para que
efetivamente possa produzir avanços. Enxerga uma perspectiva de valorização da avaliação
de desempenho de servidores docentes e TAEs, prevendo que essa provocação ainda virá
naturalmente  de  fora  das  IFES,  como  dos  órgãos  de  controle.  Finalizou  solicitando  ao
Forgepe que conheça melhor, e consequentemente ajude a Andifes, sobre a implementação da
gestão  de  riscos  e  governança,  que  impactam  fortemente  a  gestão,  conforme  dispõe  a
Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº 01/2016,  especialmente na área de gestão de
pessoas. Logo após discutiu-se acerca de tradutores intérpretes de LIBRAS, quando não se
tem o suficiente. O Prof. Paulo Márcio (UNIFAL-MG/CPRH/Andifes) esclareceu que quando
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há  demanda  em caráter  excepcional,  e  em não  havendo  servidor  efetivo,  entende  que  é
possível contratar a prestação de serviços, ressalvando a necessidade de haver a concordância
com  as  procuradorias.  Silvia  (UFOP)  ratificou  a  fala  do  Prof.  Paulo  Márcio  (UNIFAL-
MG/CPRH/Andifes) quanto ao papel propositivo e de agente de políticas do Forgepe, o que
antes  era  restrito  às  entidades  sindicais  e  governo.  Parabenizou  a  direção  da  Andifes
observando  que  pela  primeira  vez  se  colocou  a  gestão  de  pessoas  efetivamente  como
estratégica.  Concordando  com  Silvia  (UFOP),  o  Prof.  Paulo  Márcio  (UNIFAL-
MG/CPRH/Andifes) disse que a gestão deve recuperar o tempo perdido ocupando espaço
como protagonistas na discussão das carreiras. Prof. Geci (UFG) disse que encaminhou ao
MPOG solicitação de contratação temporária de intérpretes de libras. Com base em parecer
da AGU, a Andifes fazer gestão junto ao MPOG para viabilizar essas contratações. Prof.
Paulo Márcio ressaltou que, embora haja possibilidade de divergências de posição, o que é
natural, há necessidade de alinhamento de questões macro entre fórum e a Andifes,  bem
como nos encaminhamentos, promovendo o diálogo. Mauro/UFSCAR parabenizou a Andifes
por incluir o Forgepe na CPRH, o que vem também com responsabilidades do fórum junto a
entidade.  Perguntou  sobre  o  entendimento  da  direção  sobre  as  perspectivas  para  as
Universidades  frente  ao  cenário  político  e  econômico.  Profa.  Ângela  (UFRN/Andifes)
solicitou que se amiúde as reuniões do Forgepe, visando chegar primeiro ao governo com
propostas, estabelecendo uma pauta da Andifes/Forgepe junto ao MEC. Exemplificou pensar
mecanismos  para  viabilizar  TAEs  substitutos  e  levar  à  frente  parlamentar  de  apoio  às
Universidades. Demonstrou grande preocupação com as ameaças da PEC 241, que limita os
investimentos  ao  crescimento  da  inflação.  Dialogar  e  propor.  Marlene/UFU:  Apresentou
preocupação com as  pactuações  de vagas de docentes e TAEs ainda não cumpridas  pelo
MEC. Profa. Ângela informou que o Secretário da Sesu, Prof. Paulo Barone, encaminhou
Nota Técnica ao MP solicitando as vagas pactuadas, inclusive as de Professor titular-livre e o
que foi possível foram 1.300 vagas de TAEs e 1.300 de docentes. Prof. Paulo Márcio reforçou
a necessidade do Forgepe levantar e ter em mãos esses dados para que a Andifes tenha o
quantitativo  de  vagas  pactuadas  pela  rede  das  Universidades.  Nesse  momento  houve  a
participação do Reitor  do IFRN, Prof.  Willis  Tabosa,  que deu boas  vindas  a  Natal-RN e
reforçou as falas dos presentes, assim como a importância de se fortalecer a sintonia e união
de forças entre as IFEs para o enfrentamento. Disse que o caminho é a interlocução política
com  os  parlamentares  e  ser  propositivo.  O  período  da  manhã  foi  finalizado  com  os
agradecimentos da mesa,  ratificando-se os desafios vindouros.  Às 12 horas o Sr. Adilson
Pereira dos Santos (UFOP) fez uma palestra intitulada: “Aspectos filosóficos, éticos, legais e
administrativos”.  Explanou  sobre  a  composição  étnico-racial  brasileira,  a  confluência  de
pessoas de várias origens e em especial as desigualdades com que um grupo específico ficou,
devido a escravidão dos negros, o que demanda políticas públicas afirmativas e sociais para
corrigir as distorções e injustiças sociais entre negros e não negros. Para tanto, explanou que
houve a  promulgação da Lei  12.990/2014,  dentre  outras.  Com efeito,  houve a  edição de
Orientação Normativa 03/2016, que requer ações de controle e fiscalização por parte das
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IFEs, como a constituição de comissão de verificação, e, mais do que perseguir fraudadores,
garantir a implementação adequada e a efetividade dessa política pública de inclusão. Por
fim, o palestrante sugeriu a criação de Núcleos de Estudos Afro Brasileiros (NEABs) nas
IFEs. Logo após, o Dr. Fabiano, Procurador e Prof. da UFRN, fez sua palestra abordando os
aspectos sobre as políticas afirmativas étnico-raciais sob o prisma da legislação, que ao seu
ver é omissa e complexa, bem como os desafios da gestão na sua aplicação, dado conflito
entre a igualdade humana, sem distinção de raças, e as políticas afirmativas de minorias,
como as reserva de vagas para negros, pardos e indígenas em concursos públicos. Lembrou
que  essa  exigência  de  reserva,  independentemente  da  condição  social,  é  de  20% e  terá
duração de dez anos. Abordou a autodeclaração, informando que o STF firmou entendimento
jurisprudencial de que é possível considerar aspectos fenótipos como meio de verificação de
raça, embora não haja explicitamente disposição em lei. Profa. Kathya (UFAM) questionou
como estabelecer os aspectos fenotípicos para definir quem poderá tomar posse ou não. Prof.
Mauro (UFSCar) sugeriu a aproximação do Forgepe com os NEABs, os quais segundo o
mesmo têm a seriedade e legitimidade para construir esses contornos necessários à aplicação
da legislação. Marlene (UFU) relatou a experiência exitosa com a implementação do NEAB
em sua  Universidade.  Adilson (UFOP)  lembrou  que  há  orientações  no  voto  do  Ministro
Ricardo Lawandovisk do STF quanto aos procedimentos a serem adotados pelas comissões
de verificação nos concursos públicos das IFEs. Prof. Fabiano (UFRN) lembrou que a ON nº
3/2016/MP dá à comissão de verificação nos concursos a autonomia para deliberar como
primeira e única instância, sem possibilidade de recursos às instâncias superiores. Recomenda
não inserir os critérios no edital, deixando para a comissão, de modo a evitar a judicialização
excessiva. Ainda, que os detalhes procedimentais fiquem para a regulamentação interna via
resolução da IFE. Sugere a exigência da ratificação da autodeclaração pelo candidato no ato
da  verificação,  facultando-lhe  a  opção  de  se  negar  a  assinar  e  voltar  para  a  ampla
concorrência, encerrando o assunto. Em seguida Jair Jeremias Jr. (UNILA) e Neiva Cantareli
(UFSM)  fizeram  apresentação  acerca  do  Assentamento  Funcional  Digital  (AFD),  seu
histórico e legislação atinente, assim como o relato da experiência de implantação na UFSM,
iniciada em 2011. Neiva Cantareli  (UFSM) iniciou observando que ainda são necessários
muitos ajustes, fazendo gestão junto ao Ministério do Planejamento, exemplificando que tem
solicitado a inclusão de novos documentos na tabela do AFD, como a Portaria de exclusão do
adicional de insalubridade, antes inexistente. Disse que as matrículas não correspondiam ao
quantitativo real; que a inclusão de novos servidores deve ser feita por e-mail, e não de forma
automatizada;  que  o  tutorial  do  curso  feito  pela  ENAP é  diferente  do  sistema AFD;  da
necessidade de inclusão de novos tipos de documentos na tabela do AFD; documentos em A3
e o scanner só permite em A4; os processos de admissão, aposentadoria e pensão devem ser
digitalizados  e  enviados,  via  digital,  para  análise  e  parecer  à  CGU,  porém permanece  a
obrigatoriedade de inclusão no Sisac; e que a inclusão no AFD só é possível após a inclusão
no SIAPE. A UFSM ainda não iniciou o envio via sistema. Jair (UNILA) afirmou que das 63
Universidades Federais  apenas  41 (65,08%) responderam ao levantamento da situação da
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implantação  do AFD e  detalhando  os  resultados,  o  que  demonstra  a  heterogeneidade  de
estágios  de  implantação.  Prof.  Geci  (UFG)  lembrou  da  fala  do  Prof.  Paulo  Márcio,
salientando  a  necessidade  do  Forgepe  ter  dados  em  mãos,  e  cobrou  dos  presentes  que
respondam às  demandas  de  levantamento  de  informações  feitas  via  google  drive.  Como
sugestão,  ficou o levantamento e  a padronização da força de trabalho  necessária  para o
desenvolvimento  ideal  do  AFD.  Também  foram  elencadas  as  principais  dificuldades
apresentadas pelas IFES de acordo com o levantamento realizado, sendo os três primeiros:
Necessidade de Capacitação; Espaço Físico e Pessoal para desenvolver as atividades. Em
seguida, o Sr. Marcus Vinícius Gonçalves, da UFRN fez uma apresentação sobre a integração
sistemas internos/SIAPE, via webservice. Iniciou apresentando a sistema de gestão da UFRN,
o qual é utilizado por várias IFES. Posteriormente apresentou as alterações que o sistema
sofreu visando a integração entre o SIGRH (UFRN) e o SIAPE, via web Service/SIAPE, o
qual  integra  e  transmite  os  dados  de  um sistema  interno  e  o  sistema  federal.  Por  fim,
informou os  procedimentos  a  serem adotados  pelas  IFEs interessadas  no  recebimento  de
dados do SIAPE, utilizando-se o Web Service, ressaltando que ainda não envia dados. Os
principais desafios apresentados na discussão foram os de reativar o GT e principalmente
retomar as negociações junto à Andifes e ao MP para viabilizar o uso da ferramenta, que já
existe, restando tão somente disposição política do SERPRO/MP, tanto entre as IFEs que tem
o SIGRH quanto as que não. Registrou-se também que houve enfrentamento às resistências e
dificuldades  para  retorno  do  MP, o  que  foi  superado  com  cobranças  constantes,  feitas
diretamente com o MP. Encerrado esse assunto,  deu-se início à apresentação do Prof. Narbal
Silva e do TAE Patric da Silva Ribeiro (UFSC) sob o título: “Relato de Experiência: Exemplo
de  um  instrumento  orientado  por  competências  /  Seminário  -  Gestão  de  Pessoas  por
Competências  nas  IFES”,  aplicado  aos  servidores  docentes  e  Técnicos  em  Assuntos
Educacionais. Explanaram sobre a orientação legal que provocou a iniciativa, os conceitos e
conexões com conteúdos e práticas adotadas na sensibilização, bem como os procedimentos
adotados na implementação. Mediante os resultados da implantação, a capacitação realizou
uma série  de  oficinas  pedagógicas  para  uma avaliação,  verificando se os  conhecimentos,
habilidades  e  atitudes  (CHA)  eram alcançados.  Finalizaram apontando  que  os  resultados
foram  muito  positivos,  os  quais  foram  obtidos  por  meio  de  avaliação  de  reação,  de
aprendizagem e,  por  fim,  de impacto,  junto  aos  participantes.  Finalmente o Coordenador
Nacional do Forgepe, Prof. Serafim, submeteu ao pleno ata da reunião realizada em Salvador-
BA e “Carta de Salvador-BA”, sendo aprovado por unanimidade e em seguida deu-se por
encerrada a reunião.
PROGRAMAÇÃO

20/09/2016  (terça-feira)

08h30 – 9h00 Credenciamento

9h00 – 11h00 Abertura  e  encontro  com a  Direção  da  ANDIFES:  -  Profa.  Ângela
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Maria Paiva Cruz (Presidente Andifes) e com o Prof. Paulo Márcio de

Farias  e  Silva  (Presidente  da  Comissão  de  Política  de  Recursos

Humanos). Temática: alinhamento de estratégias, prioridades e pautas

para 2016-2017.

11h00 – 11h15 Intervalo

11h15 – 13h30

Políticas de ação afirmativa nas IFES – Um foco especial sobre a Lei

12.990/2014 (reserva aos negros - pretos e pardos de 20% das vagas) e

a Orientação Normativa MP 03/2016 (procedimentos e verificação de

comissão  para  avaliar  candidatos  que  se  auto  declaram  pretos  ou

pardos) – Aspectos filosóficos, éticos, legais e administrativos. Adilson

Pereira dos Santos (UFOP) e Prof. Procurador Federal Fabiano André

de  Souza  Mendonça  –  Procuradoria  Federal  RN  e  Professor  do

Departamento  de  Direito  Público  do  Centro  de  Ciências  Sociais

Aplicadas da UFRN.

13h30 – 14h20 Almoço – no próprio hotel de realização do evento

14h30 – 16h00

Projeto  AFD  MPOG  –  Assentamentos  funcionais  digitais  –

Contextualização geral, situação atual e desafios – Responsável: Jair

Jeremias Junior – Regional Nordeste – GT Modernização da Gestão -

Grupo de trabalho AFD

Relato  da  experiência  de  implantação na UFSM na implantação da

AFD - Neiva Cantareli (UFSM)

16h00 – 16h40

Projeto  Projeto  Webservice  –  Interface  SIAPE e  sistemas  locais  de

gestão de pessoas – Contextualização geral, situação atual e desafios –

Responsável:  Sr.  Marcus  Vinícius  G.  Gonçalves  -  Coordenador  de

Desenvolvimento  –  SIGRH.  Espera-se  até  lá  designação  de

responsável  pelo  webservice  Regional  Sul  –  GT  Modernização  da

Gestão – Grupo de trabalho webservice

16h40 – 17h15 Intervalo

17h15 – 18h20

Modelos  de  Gestão  por  Competências  em  contexto  da  gestão  de

pessoas  das  IFES  -  Relato  de  experiência  da  UFSC com troca  de

experiências. Responsáveis: Prof. Dr. Narbal Silva (UFSC – 
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http://lattes.cnpq.br/3161681615777689 e Sr. Patric da Silva Ribeiro –

Chefe da Divisão de Capacitação Continuada da PROGEPE UFSC. 

18h20 – 18h30 aprovação da ata do último pleno 

18h30 Encerramento
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