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Ata da primeira 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 26 (14 

horas) a 28/11/2014 (16h00), na ANDIFES- Brasília, com a presença de 27 

pró-reitores, 3 superintendentes, 6 diretores de gestão de pessoas e 7 outros 

servidores de IFES, conforme listagem de presença ao evento, em anexo. 

Em 26/11/2014, quarta-feira, das 14h00 – 14h30, realizou-se a abertura do 

evento pelo presidente da FORGEPE, Prof. Mauro Rocha Cortes - UFSCar, 

sendo chamados a compor a mesa os demais integrantes da Coordenação 

Nacional, mais a representante do CNDP-Comissão Nacional de Dirigentes de 

Pessoal,  Maruska Vaz Sansaloni, da Universidade Federal de Goiás-UFG. 

Das 14h30 – 15h00, o presidente Prof. Mauro Cortês realizou relato 

retrospectivo sobre os trabalhos da Coordenação Nacional nos primeiros quatro 

(4) meses de existência da FORGEPE, com destaque para a criação de quatro 

(4) GTs - Grupos de Trabalho, a estruturação do sítio FORGEPE na internet, a 

realização de três (3) reuniões da coordenação nacional [19/8 (Brasília), 2-3/9 

(Manaus), 9, 10/10 (Brasília); realização de quatro (4) reuniões das 

coordenações regionais da FORGEPE; a participação do presidente e da vice-

presidente em reunião da CNSC Comissão Nacional de Supervisão e Carreira 

do PCCTAE em Brasília, na condição de ouvintes; a participação do presidente 

e da vice-presidente em reunião da CNSC com o MEC e representantes 

nacionais da CIS-Comissão Interna de Supervisão , ocasião em que pleiteou-se 

a 2a vaga da ANDIFES nesse fórum para FORGEPE. Das 15h00 – 16h30, 

passou-se aos relatos das reuniões regionais, onde as reflexões sobre o papel 

das coordenações regionais, tendo sido atribuídos 15 minutos para cada relato: 

A Regional Centro-oeste – Gardenia/UnB, não realizou reunião; a Regional 

Nordeste – Lauro/UFPi, reuniu-se em 2 dias (6 e 7/11), com a presença de 11 

das 18 universidades da região, tendo sido discutidas: experiências de 

flexibilização da jornada de trabalho entre as IFES; defasagem dos valores das 

FGs e o crescente desinteresse dos servidores em assumir funções; 

reenquadramento de aposentadorias já homologadas pelo TCU, com cada 

universidade agindo de forma distinta e isolada, requerendo necessidade de 

alinhamento e compreensão comuns; a necessidade de compartilhar 

experiências para preservar os gestores; efeitos financeiros da progressão 

docente; contagem de tempo especial para efeitos de aposentadoria e abono 

permanência... [ON6]  que tem gerado muitos problemas; aplicação do Art. 

192, da lei 8.112/1990. A Regional Norte – Kathya/UFAM, reuniu-se durante 

um dia, fazendo-se presentes 3 das 10 universidades da região, com a seguinte 

pauta; calendário - decidiu-se realizar 4 reunioes anuais, sendo 2 presenciais e 

2 por vídeo conferencia; foi criado grupo de Whatsapp para os dirigentes da 
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região norte; a matriz de vagas nas IFES operacionalizada pelo MEC; O 

problema da periculosidade e insalubridade; a fixação de servidores nos campi 

do interior; a necessidade de discutir a criação de incentivos para a fixação dos 

servidores nestas regiões interioranas em particular; a questão dos interstícios e 

dos efeitos financeiros da progressão e da promoção docentes; papeis e 

participação das regionais e a composição das comissões temáticas e a 

representatividade de cada uma das comissões de pessoas da regional; o 

fortalecimento da regional por comunicação da FORGEPE e da ANDIFES 

junto às universidades. Na regional Sudeste – Marlene/UFU, o encontro 

aconteceu nos dias 5 e 6/11. Das 19 universidades, 15 estiveram presentes, 

sendo referendados os grupos temáticos já em andamento em nível nacional; 

sugeriu-se a participação do FORGEPE na CNS e a necessidade de uma 

solicitação formal da FORGEPE à ANDIFES; a indicação de nomes da 

regional Sudeste para compor as Comissões Temáticas - CT; as CTs tendo 

como papel acompanhar e consolidar os GT grupos de trabalho; propôs-se 

congresso/evento onde os servidores pudessem participara para apresentar 

trabalhos sobre gestão publica; foram propostos outros grupos de trabalho, a 

saber: aposentadoria especial, insalubridade e periculosidade, sendo indicamos 

Gambine-UFRJ para coordenar o grupo sobre essa questão; abertura de canal 

de relacionamento  / interlocução com os órgãos do sistema “U” e com outros 

atores pertinentes como a ANDES, a FASUBRA, a SINASEFE-Sindsicato 

Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e 

Tecnológica; a necessidade de pensar um GT sobre carreira e gestão de 

carreira, para os quais sugeriu-se a participação de Agnaldo/UFRJ e 

Silvia/UFOP, com ênfase em rediscussão da carreira de TAs, incluindo a 

introdução da RT-remuneração por titulação para os TAs, na linha do que foi 

apresentado pelo CONIF-Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; a necessidade de 

apropriação da temática salarial pela FORGEPE, em lugar da ação reativa atual 

que deixa a temática exclusivamente com os sindicatos; a regulamentação das 

jornadas de trabalho diferenciadas, como por exemplo da Assistente Social; a 

necessidade de um GT para pensar a qualificação em rede, em especial o 

mestrado profissional; no papel das regionais, os pró-reitores como atores 

principais, evitar delegação; a necessidade de propositividade das 

coordenações regionais e da própria FORGEPE em seu assessoramento à 

ANDIFES; o entendimento de que a comunicação deve valorizar a via direta da 

coordenação com o grupo de dirigentes e a pagina do FORGEPE na internet; a 

relação de parceria e não de concorrência com a CNDP; o estabelecimento de 

um calendário das regionais sempre antes das reuniões do pleno. A Regional 

Sul – Adriano/UFPR, reuniu-se nos dias 5 e 6/11/2014, com a participação de 

10 das 11 instituições da região. Foram relatados os trabalhos de racionalização 
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do GT específico; os trabalhos do grupo dimensionamento; as experiências 

com concursos para titular livre; o debate com técnicos convidados da 

CGU/TCU; a necessidade de tratar da temática saúde nas universidades. No 

seguimento, foram realizados debates sobre os depoimentos das regionais, 

consolidando temáticas e identificando novas frentes de trabalhos. Ao final, 

representante da CONDICAP – Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas 

de Educação Básica das IFES manifestou-se. Por fim, ressaltou-se a 

necessidade de definir melhor o papel e a autonomia das regionais e dos grupos 

de trabalho. 

Em 27/11/2014, quinta-feira, os trabalhos foram realizados em instalações da 

UNB. Os trabalhos foram iniciados com a apresentação dos trabalhos 

solicitados em caráter emergencial pela ANDIFES e que constituíram Grupos 

de Trabalho – GTs, conduzidos pela Coordenação Nacional pela urgência das 

demandas. Das 8h15 – 8h30 - apresentou-se o GT Projeto de Lei de Concurso 

Público PL 74/Senado e 252/Câmara [Gardênia [UnB]; das 8h30 – 8h45: GT 

Racionalização de Cargos [Mirian/UFRN]. Silvia/UFOP opinou que os cargos 

de nível A e B extintos deveriam ser reativados, seguindo-se discussões sobre 

esse posicionamento. Das 8h45 – 9h00 - GT Capacitação e Qualificação – 

Análise do PNDP [Serafim/UFC]; das 9h00 – 10h30: GT Matriz de vagas Rede 

IFES [Matriz do MEC - Geci/UFG]] e apresentação de modelos de alocação 

interna de pessoal em uso: modelo de alocação da UFRN [Mirian], Modelo de 

alocação da UFRGS [Maurício] e Modelo de alocação da UFPR [Adriano]. 

Após o café, entre 11:00 – 12:30 aconteceram debates sobre as temática 

dimensionamento e a Matriz do MEC, tendo sido aceita pela maioria  como 

referência inicial pertinente para o sistema, sem descartar a necessidade de 

desenvolver modelos que levem em consideração especificidades regionais e 

de instituições, fase às assimetrias existentes no universo das IFES. Das 14h00 

– 16h00 passou-se à apresentação das propostas de criação de Comissões 

Temáticas: (1) Modelos de dimensionamento [ cord.: Geci/UFG   vice.: 

Mauricio/UFRGS], considerando experiência do GT Matriz de vagas para a 

Rede IFES e os Modelos de Alocação Interna as IFES; (2) Carreira, 

Capacitação & Qualificação [Coord.: Gardenia  Vice.: Serafim], incluindo 

Avaliação e possibilidades do PNDP [compreensão do PNDP, 

compartilhamento de cursos, utilização EaD, Escola de Gestão de Pessoas para 

as IFES] (no final foi proposta nova denominação para este GT); (3) 

Legislação & Normas [Coord.: Neilton/UFRB  Vice.: Marluce/UFRRJ ], 

incluindo os trabalhos do GT Carreira e Racionalização de Cargos, do GT 

Projeto de lei de Concursos, do GT Insaluridade, Periculosidade, 

Aposentadoria [ONs 6, 15 e 16] e do GT Alinhamento de entendimentos de 

pontos críticos com a necessidade de solução tecnológica; (4) Modernização da 

Gestão de Pessoas [Coord,: Juliana/UFSC  Vice.: Mirian/UFRN ], incluindo os 
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trabalhos do GT Relação SIGEPE – Sistemas IFES. Por fim, por decidida a 

criação do GT Qualidade de Vida no Trabalho, em princípio ligado diretamente 

à Coordenação Nacional- CN, temática considerada por todos como portadora 

de grande potencial para evoluir para Comissão Temática. Com a designação 

das coordenações dos grupos de trabalho, conforme acima, postergou-se para o 

dia seguinte as reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs) para que definam as 

temáticas a serem tratadas por cada GT, com respectivos participantes, a serem 

formados mediante designação dos dirigentes principais (a participação nos GT 

é privativa dos dirigentes principais e os grupos temáticos agregando 

indicações, da maneira como foram conduzidos os estudos emergências 

solicitados pela ANDIFES. Os trabalhos foram encerrados as 18h00. 

28/11/2014, sexta-feira – Os trabalhos tiveram início às 8h30, com retorno dos 

trabalhos às instalações da ANDIFES-Brasília, com reunião dos GTs para 

definir componentes e subtemáticas a serem trabalhadas, conforme acima. O 

CT Comissão de Carreira, Qualificação e Capacitação apresentou lista de 

participantes, indicando como responsáveis Serafim Ferraz (UFC) para 

desenvolver o PNDP-Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, Mirian 

Dantas (UFRN) para concluir o trabalho sobre Racionalização de cargos, Maria 

José (UFMG) para estudar aprimoramento da carreira docente, Gambine 

(UFRJ) ou Agnaldo (UFRJ) para estudar evoluções para a carreira de técnico-

administrativo, tendo Silvia (UFOP) como vice. Foi decidido que as IFES 

indicariam integrantes para cada grupo temático, ficando as comissões 

vinculadas aos dirigentes principais das IFES. Em seguida, às 9h00, o Prof. 

Amilton Luiz Novaes - UFGD apresentou o site do FORGEPE. Mauro Cortês 

discorreu sobre as estratégias de comunicação a serem observadas, além do 

site, da lista de dirigentes e do grupo da coordenação nacional.  Às 10h30, a 

FORGEPE recebeu o Reitor Paulo Márcio – Unifal, presidente da CPRH, 

quando foi realizado breve relato histórico das atividades da FORGEPE, 

proposições e reivindicações, encaminhamentos e conclusões do primeiro 

pleno. Às 11h30 realizou-se a assembleia de encerramento, ficando indicados 

os seguintes encaminhamentos: proposta à ANDIFES para aprovação do 

assento do FORGEPE na CNSC; encaminhamento pelos coordenadores dos 

integrantes das demais comissões temáticas ao FORGEPE; encaminhamento 

dos grupos de trabalho pelos coordenadores das comissões temáticas ao 

FORGEPE; ampliação e compartilhamento da Matriz de referencia de vagas 

para a Rede IFES-Universidades; agendamento de reuniões com atores 

centrais, a ser conduzido pela Coordenação Nacional (MEC, MPOG – SEGEP, 

Congresso Nacional, CGU/TCU – representado pelo grupo de procuradores 

que acompanha as IFES, FASUBRA, ANDES e PROIFES, dentre outras 

julgadas pertinentes; definição das datas e locais das reuniões do FORGEPE de 

2015. Foi decidido ainda consultar as IFES para informarem orçamento 
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estimado dos gastos com Comissões Especiais para professor titular; consultar 

as IFES para informarem valores estimado dos gastos com Bancas de RSC e, 

finalmente, encaminhamento de carta à ANDIFES sobre as questões que o 

FORGEPE considera fundamentais para serem apresentadas ao novo ministro 

da educação e equipe. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, e, para constar, eu, 

Serafim F S Ferraz, lavrei eletronicamente a presente ata, que, após sua leitura, 

será por todos aprovada e assinada. 

 

Brasilia DF, 28 de novembro de 2014 

 

 
 


