
 
FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GESTÃO DE PESSOAS 

ANDIFES 

 

Registre-se que no dia 11 de dezembro de 2018 foi ministrado treinamento pela equipe do 

Ministério do Planejamento sobre os módulos que envolvem de migração das informações 

sobre os adicionais ocupacionais. Ocasião na qual foi informado, verbalmente, que não haverá 

prorrogação do prazo de migração e que o impacto será percebido a partir da folha de janeiro 

(ou seja, nos recebimentos de 1º e 2 de fevereiro de 2019). 

Às 9h05 do dia 12 de dezembro de 2018 foi dada abertura dos trabalhos do 16º Pleno do Forgepe 

nas dependências da Andifes pelo vice-coordenador nacional quem preside o encontro, Pró-

Reitor da UFRJ, Agnaldo Fernandez, com a mesa composta pelos respectivos membros da 

coordenação nacional. O vice-coordenador nacional saudou os presentes e franqueou uma 

breve apresentação de cada um. Na sequência, o vice-coordenador relatou que as universidades 

convidadas UFSM e UFC não poderiam apresentar sobre o controle de frequência, mas que 

Mirian Dantas dos Santos iria apresentar a experiência da UFRN. Mirian realizou a apresentação 

do SIG-RH módulo registro de frequência tecendo considerações sobre a mudança cultural que 

gera estresse na área de gestão de pessoas.  Após, a Pró-Reitora Elisabeth Aparecida Corrêa 

Menezes (UFT) foi convidada a falar sobre a experiência de Sisref, visto que é uma das 

universidades que foi “projeto-piloto”. Segundo Elisabeth, o Sisref já está parametrizado com a 

IN 2 e na UFT está sendo estabelecida uma resolução que espelha a IN 2. Na sequência, foi aberto 

espaço para questionamentos e reflexões pelos participantes: sobre o potencial aumento da 

fiscalização do controle de frequência pelos gestores locais, sobre a necessidade da área de TI 

de se corresponsabilizar com a área de gestão de pessoas naquilo que se referir ao controle 

eletrônico de frequência, sobre questões dos limites que a IN 2 e Sisref impõem no cotidiano e 

situações de ausência que, eventualmente, não estão previstos; sobre o controle social que 

direciona e é cobrado pelos órgãos de controle naquilo que se refere a comprovação de 

frequência dos docentes, entre outros.  

Na sequência, discutiu-se o planejamento dos temas e encontros para 2019, respeitando o Art. 

16 do Regimento do Forgepe que prevê quatro encontros ordinários. Ficou preestabelecido que 

ocorrerão quatro encontros na segunda quinzena dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e 

Novembro, sendo que, havendo universidades dispostas a sediar o pleno, haverá revezamento 

das reuniões, ocorrendo uma reunião em Brasília seguida de uma em alguma universidade 

brasileira. Propôs-se que na primeira reunião de 2019 sejam convidados os membros do novo 

governo federal para apresentação, bem como, haja uma retrospectiva dos quatro grupos de 

trabalho já constituídos.  

Os temas a serem discutidos em 2019, haja vista a potencial necessidade de ajustes conforme 

as pautas que vierem a surgir, bem como, da necessidade de reuniões além das estabelecidas, 

são: IN1, IN2, Carreiras, Siass, Adicionais Ocupacionais (migração e legislação), Cargos e 

Provimento (dimensionamento).  



Encerrando a sessão na manhã, deliberou-se o retorno às 14h. Ao dar início aos trabalhos da 

tarde, o Secretário-Executivo da Andifes, Prof. Gustavo Balduíno, convidou os presentes para 

participarem das atividades alusivas ao jubileu do Dia dos Direitos Humanos, a ocorrer em 

18/12. Ainda, Gustavo ressaltou que o momento é de agregar em prol das universidades 

federais. 

Na sequência, João Paulo da Fasubra explicou que os sindicatos estão judicializando uma ação 

argumentando que, como não houve acompanhamento pelos sindicatos, visando a não 

suspensão do pagamento dos adicionais ocupacionais derivado da migração de sistema do 

Ministério do Planejamento. 

Após, Sônia Meire, representante da Andes, falou sobre a importância da mobilização e do 

posicionamento das instituições acerca dos acontecimentos recentes no que tange os impactos 

sobre a gestão de pessoas e a perda da autonomia e de, eventualmente, direitos dos servidores, 

guardados os papeis institucionais que cada entidade deve desempenhar. 

Em sendo franqueada a palavra para manifestações dos presentes, os quais argumentaram que 

os gestores estão fazendo aquilo que está na capacidade deles, e questionaram quais ações 

estariam em andamento capitaneadas pela Andes e Fasubra. Ao que foi respondido que ambas 

instituições têm trabalhado em prol dos servidores, seja a partir da judicialização de questões 

pertinentes, seja a partir do diálogo e discussão com o governo, ainda que os canais de 

comunicação tenham diminuído muito na história recente.  

O Pró-Reitor Agnaldo concordou com a proposta da Fasubra de um encontro com o Forgepe no 

final de janeiro para tratar da carreira dos TAEs e reforçou o compromisso de todos em prol da 

defesa da universidade.  

Em vias de encerramento das atividades do 16º Pleno, o Pró-reitor Agnaldo Fernandez, o Pró-
Reitor Everton e a Pró-Reitora Mirian parabenizaram e reconheceram o trabalho que o Forgepe 
realizou neste ano e ensejaram votos de boas festas. 
 
  
 
 


