
 
FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GESTÃO DE PESSOAS 

ANDIFES 

 

Às 10h05 do dia 19 de novembro de 2018 foi dada abertura dos trabalhos do 15º Pleno do 

Forgepe nas dependências da Andifes pelo coordenador nacional, Pró-Reitor da UFRGS, 

Maurício Viegas, com a mesa composta pelos respectivos membros da coordenação nacional. O 

coordenador nacional saudou os presentes e apresentou a pauta do encontro, tecendo 

preliminares acerca dos assuntos que seriam tratados no decorrer do encontro, e manifestando 

a preocupação deste Fórum acerca do cenário e perspectivas que se apresentam, naquilo que 

acredita que serão cinco anos de mudança de paradigma na área de gestão de pessoas. Na 

sequência, a palavra foi facultada ao Vice-Coordenador Nacional, Pró-Reitor Agnaldo Fernandez 

da UFRJ, que também saudou os presentes e ponderou a conjuntura, que fora complementado 

pelas boas vindas do segundo-secretário, Pró-Reitor da UFG, Everton da Silveira. 

Na sequência, a palavra foi passada à primeira palestrante do encontro, Neleide Abila, diretora 

de Provimento da SGP/MP, a qual iniciou agradecendo o convite e reforçando a importância dos 

momentos de aproximação e do diálogo entre as instâncias. Para introduzir a temática da 

“Apresentação da Instrução Normativa 02/2018”, a palestrante arguiu que a SGP já havia sido 

provocada pelo TCU e que essa preocupação resultou no trabalho de mais de um ano prévia a 

publicação da IN 02. A equipe da SGP/MP iniciou a explanação apresentando as regras gerais 

para o controle de frequência, as regras de compensação de horário e entendimentos da SGP 

derivado do estudo da legislação relacionada ao servidor estatutário e celetista. Na sequência, 

Neleide Abila fez um alerta acerca do potencial do banco de horas ser desvirtuado, como se 

fosse direito subjetivo, e que tal situação deve estar associada ao interesse institucional, 

inclusive visando evitar colocar em risco o próprio trabalho. 

Encerrada a palestra, abriu-se espaço para um período para perguntas, a qual foi inaugurada 

pelo Pró-Reitor Maurício, que considerou que o intervalo para o almoço poderia ser reduzido 

para 30 min no Sisref, que aqueles que recebem CD4 não seja obrigados ao registro de ponto, 

que professores EBTT, substitutos e visitantes não o fossem, e consultou sobre a possibilidade 

de pagamento de horas-extras. Disto, a equipe do MP explicou que está em estudo a aplicação 

no sistema do intervalo de 30 min, e naquilo que se refere às carreiras de magistério. Quanto a 

equivalência da CD4 ser equivalente a DAS4, a equipe aguarda o entendimento de outra equipe 

do MP para poder atualizar o Sisref ou INs. Naquilo que se refere ao pagamento de hora-extras, 

a IN 4/2015 é quem estabelece as regras.  

Na sequência, segue relato das perguntas seguidas dos esclarecimentos apresentados. 

Sobre o entendimento do que é atendimento ao público, a equipe do MP caracteriza o cidadão, 

conforme a IN, como sendo o estudante no caso das universidades. E isto não pode ser 

confundido com o atendimento de servidores ou, mesmo, aposentados ou pensionistas.  



Sobre a jornada dos médicos, que devem segundo a CGU deveria ser de 4h diárias, mas que 

completam as 20h de em jornada flexível (p. ex.: 12h + 4h + 4h). Disto foi informado que não 

existe expediente que contraria essa possibilidade. 

Sobre a questão do que pode ser considerada faltas justificadas para tratamento da saúde ou 

de dependente, foi esclarecido que a IN trata de forma genérica o entendimento de 

“dependentes” e que diversos tratamentos de saúde, não só de medicina clínica, podem ser 

utilizadas como prerrogativas para a justificativa de ausência, e que existem diversas situações 

possíveis e que não seria interessantes explicitar cada uma delas sob o risco de faltar alguma. 

Em complemento, o julgamento do gestor local deve ser utilizado    

Sobre o artigo 15 da IN 02, que faculta aos dirigentes máximos das autarquias (no caso, o Reitor), 

a equipe do MP argumenta que poderá ser estudada esta situação.   

Sobre o limite de acumulação de jornada, segundo o MP é 60h semanais, mas existe um acórdão 

que possibilita até 80h, o que foi esclarecido que 60h deverá ser pacificado. 

Sobre se quem recebe FG pode usar do banco de horas, ao que foi esclarecido que, aquele 

servidor que realizar o controle eletrônico de frequência, tem direito a utilização do banco de 

horas. 

Relatam-se, a seguir, algumas as questões que ficaram sem explanação:  Sobre se quem recebe 

FG pode usar do banco de horas; Sobre a situação de professor em cargo de gestão; Sobre a 

situação de cargas horárias não previstas na legislação; Sobre o horário de funcionamento do 

órgão; Sobre se existe horizonte temporal para a conclusão da implantação do ponto eletrônico; 

Sobre o conflito interno que está sendo promovido por haver diferenciação entre os 

segmentos/perfis dos ambientes de trabalho (planejamento, financeiro, etc) que não permite a 

flexibilização. 

Na sequência, foi encerrada as atividades da manhã, com pausa para o almoço e o retorno se 

deu as 14h10. Enquanto aguardava-se a chegada do palestrante da tarde, abriu-se espaço para 

a apresentação de ideias e temas para a discussão nos grupos de trabalho a serem compostos 

no decorrer da tarde. Foram propostos dois temas: “IN 01” e “Carreira”, e dois temas para a 

constituição de uma (ou duas) comissão(ões) para a formalização de documento que subsidiará 

a Andifes: “prorrogação do prazo da migração das informações de adicional ocupacional” e 

“previsão de disponibilização das vagas em 2019”. 

Com a chegada do palestrante Vivalde Resende, Gestor de Sistemas de TI de Pessoal da SGP/MP, 

que trataria sobre “Sisref”, esclareceu que o controle eletrônico de frequência deverá ser feito 

para toda a administração pública federal e que, na IN 02, existiu um erro material no texto que 

explicitou o uso do Sisref, o qual será retificado para o uso de ferramenta eletrônica de controle 

de frequência. Trouxe a informação de que o MP desenvolveu um API (gratuito) para a 

comunicação/integração (via webservice) entre o Siape (e situações cadastrais) e os sistemas 

organizacionais, em específico informou que o SigRH possui esta tecnologia. 

Informou que a estrutura organizacional (regimental) deve estar cadastrada e atualizada no 

Siape e as pessoas devem estar vinculados às suas respectivas lotações – e este é o “dever de 

casa” para o uso do Sisref.  



O palestrante, na sequência, informou que promoverá treinamentos regionais. 

A disponibilização do Sisref se dará em dezembro, e haverá uma “fila” para a implantação na 

administração pública, sendo que a UFRJ, UFT e UFU tem prioridade por conta de força de 

acórdãos. 

O palestrante esclareceu alguns questionamentos, por exemplo: que a chefia terá liberdade para 

ajustar a entrada e saída de servidores que estiverem a campo; que o servidor é responsável por 

cada “batida no ponto”; que existe possibilidade de retificação, pelo gestor, no caso de 

esquecimento ou situação adversa que impossibilite o registro da frequência do servidor; que 

existe previsão (para a próxima versão do Sisref) para mais de quatro batidas de ponto; mas 

anotou algumas questões que ficaram sem resposta, como por exemplo: como tratar no Siape 

a situação de servidor que possui direito a desempenhar carga horária distinta do cargo (por 

motivo de perícia ou outras motivações).  

Na sequência, conduzida pelo Pró-Reitor da UFRJ, foi iniciada discussão e análise de conjuntura. 

Entre as diversas manifestações, registrou-se as seguintes preocupações e pautas que merecem 

atenção por parte do Pleno: códigos recolhidos de institutos federais pelo MP; recolhimento dos 

códigos no decreto de cargos extintos e impossibilitados de se fazer trocas; terceirização; 

potencial cenário de greves (derivado contexto político e da PEC 95 ); a área de gestão de 

pessoas ser para-raios de algumas situações, tais como: descontentamento dos colegas e 

servidores; distúrbios psicossomáticos que tem se agravado; a excessiva carga de trabalho nas 

áreas de gestão de pessoas; incertezas sobre a aprovação ou não (e derivada disto) do “Escola 

sem partido” nas universidades; que a sociedade “ruma ao iletramento”; para além dos aspectos 

técnicos (dos sistemas etc.), existe o aspecto humano que fica em segundo plano na medida em 

que não existem políticas de pessoal que visem dirimir situações de adoecimento no trabalho, 

principalmente de cunho psicológico, entre os servidores públicos, que tem sido uma das 

principais causas de absenteísmo; quais as políticas, para além das tecnicidades, que estão 

sendo pensadas para os servidores das Universidades; o uso do Sisref como ferramenta do 

Ministério do Planejamento que pode atuar contra greves, por ex.; como o Pleno pode se colocar 

em nível estratégico no contexto de um novo governo; com parametrização e padronização dos 

sistemas, a centralização de rotinas e de procedimentos, questões da razoabilidade podem fugir 

ao controle da área de gestão de pessoas; até que ponto a adoção do Sisref é solução; o sindicato 

se deixou levar pela facilidade de discussão e fez um movimento contrário à discussão no 

fórum/instância que deveria atuar. Após a sessão de análise de conjuntura, foi encerrada as 

atividades do dia. 

Às 9h10 do dia 20 de novembro de 2018,  iniciaram-se os trabalhos a partir da discussão que 

ocorreria em três grupos de trabalho que laborou durante toda a manhã.  

1 – IN 01 – Programa de Gestão: o grupo se reunião para as primeiras reflexões e, após a oficina 

organizada pelo MPGD no dia 26 de novembro, haverá uma sistematização sobre a IN e a mesma 

será compartilhada conosco. 

2 – IN 02 – Controle de Frequência e Assiduidade: o GT partiu das reflexões previamente 

trabalhada na regional Nordeste e apartir dessa contribuição, construiu uma elaboração a ser 

apresentada à Andifes em seu próximo Pleno. O texto já foi socializado no grupo <<<Forgepe 



Pleno>>>, as contribuições serão recebidas até a sexta, 23 de novembro e na segunda, 26, o 

texto será sistematizado e repassado para a Coordenação Nacional para formatação e entrega 

à Presidência da Andifes. 

3 – Carreira (contemplando discussões iniciadas pelo Forgepe e relatório da equipe de 

transição): Os trabalhos foram iniciados com a leitura do documento elaborado pelo MPGD para 

equipe de transição do grupo política que ocupará os postos governamentais em janeiro. 

Apresentou ao pleno como temas principais no debate sobre a carreira de técnico-

administrativos em educação a questão dos diversos cargos e a possível transformação em dois 

genéricos, um de nível médio, abarcando as classes C e D e outro, abarcando a Classe E. O outro 

tema trata da questão do desenvolvimento na carreira. 

Ao elencar os dois temas não se pretende excluir os demais temas, apenas da mais ênfase e 

priorizar. Pretende-se ainda que esse GT faça reuniões de diálogo e trocas com o GT carreira da 

Fasubra. 

Além da criação dos Gts, o pleno se debruçou ainda sobre a necessidade de elaboração de dois 

textos a serem apresentados à Andifes para entrega imediata ao MPGD: um sobre o prazo de 

adesão ao novo sistema de adicionais ocupacionais e o outro sobre provimento de vagas 2019 

(BPEq e QRSTA). 

Por fim, o Pró-reitor Maurício Viegas agradeceu a presença e a contribuição dos participantes e 
deu por encerrada o 15ª Pleno do Forgepe.  
 

  

 

 

 
 
 
 


