
 

 

REGISTRO DE REUNIÃO 

DADOS DA REUNIÃO 

 Área Responsável pela Reunião:  SGP-MP; 
 Atividade: Encontro de apresentação no novo Secretário de Gestão de Pessoas 

do MP à Coordenação Nacional do FORGEPE 
 

Data Horário de Início 
Horário de 

Término 
Local 

08/02/2019 14h30 16h 
Ministério do Planejamento, 

bloco C. 

 

PARTICIPANTES 

Nome Unidade Função 

Senhor Wagner Lenhart SGP/MP Secretário 

Vivaldi Resende SGP/MP Assessoria 

Neleide SGP/MP Assessoria 

Maurício FORGEPE 
Presidente Coordenação Nacional 

(UFRGS) 

Agnaldo FORGEPE 
Primeiro Vice-coordenador Nacional 

(UFRJ) 

Carlos Mota FORGEPE 
Vice-coordenador da Regional Centro-

Oeste do Forgepe (UnB) 

Elizabeth FORGEPE Primeira Secretaria Nacional (UFT) 

Mirian FORGEPE 
Segunda Vice-coordenadora Nacional 

(UFRN) 

  
  

PAUTA 

Item Descrição 

1 Apresentação do Secretário da SGP e Staff direto; 

2 Apresentação da Coordenação Nacional do FORGEPE; 

3 Apresentação de assuntos de interesse do FORGEPE; 

4 Apresentação de propostas de trabalho da SGP. 

  

RELATO DA REUNIÃO 

Item Descrição 

1 
O Presidente do FORGEPE, fez a apresentação dos membros da Coordenação 
Nacional, e detalhou os temas de interesse do Fórum e as expectativas de se 



Item Descrição 

ampliação os vínculos institucionais e de interesses comuns. Fez a narrativa das 
condições das IFES bem como os desempenhos realizados. 
 
O Secretário da SGP, fez a apresentação da equipe presente, discorreu sobre 
parte de sua atividade profissional e formação acadêmica. Informou sobre a 
mudança de foco de atividades, de “desenvolvimento” para “desempenho” de 
pessoas. 
 

2 

Por parte da Coordenação Nacional do FORGEPE, foram abordados os 
seguintes temas: 
 
Sistema de Frequência (SISREF) 
- Os procedimentos para adesão ao SISREF já estão disponíveis para as 
Universidades mediante assinatura de termo junto ao SERPRO; 
- Deverão ser observadas as instruções contidas na IN 2/2018, sendo que o MP 
fará o procedimento de carga no sistema de maneira a viabilizar a utilização 
pelas IFES que fizerem adesão. 
- Para as IFES que possuem sistemas próprios a integração já está liberada. 
Reconhecem que houve atrasos no processo de produção, contudo o sistema 
encontra-se operacional e já testado por algumas Instituições de Ensino; 
- A adesão ao sistema será não onerosa, mesmo a API que já está pronta; 
 
Política de desenvolvimento de sistemas 
- Será mantida pela SGP a política de desenvolvimento de sistemas facilitadores 
do processo administrativo das IFES;  
 
Sistemas significantes para as IFES 
- O Presidente do FORGEPE informou a respeito dos sistemas significantes para 
as IFES, citando como exemplo: SIASS; Dimensionamento; Ponto Eletrônico; 
Avaliação de Desempenho; Gestão por competência. 
- O Secretário informou que os temas são também relevantes para a SGP e que 
encontram-se em discussão como projetos da Secretaria; 
 
Possibilidade do FORGEPE ocupar cadeira no SIPEC 
- O presidente do FORGEPE relatou sobre a expectativa de ver concretizada a 
participação do FORGEPE no SIPEC, considerando as especificidades do Fórum e 
a relação com as competências legais do SIPEC, além de informar o interesse do 
FORGEPE em participar de projetos do MP voltado para servidores das IFES; 
 
Cargos genéricos 
- O Presidente do FORGEPE relatou a importância de termos o sistema de 
códigos de vagas alterados para códigos de vagas genéricos, como facilitador do 
processo de reposição de vagas e atendimento mais adequado das 
necessidades das IFES, ressaltando a impossibilidade do MEC em realizar as 
permutas solicitadas, por indisponibilidade na rede;  
- O Presidente, ainda, manifestou preocupação com inexistência de cargos 



Item Descrição 

junto ao MEC para permuta e a extinção de cargos, podendo levar à prática de 
desvios de funções involuntários; 
- Alertou sobre a possibilidade de prejuízos com a eventual prática de 
terceirização de atividades das áreas fim das IFES; 
 
Aposentadorias 
- O membro da Coordenação, Agnaldo, manifestou preocupação com o volume 
de aposentadorias motivadas pelos anúncios de mudança no sistema 
previdenciário, bem como sobre a necessidade de que não haja ruptura nas 
autorizações de concurso e provimento; 

- Agnaldo ainda ressaltou a importância dos macrocargos de nível médio e 

superior que são fundamentais para que haja entregas qualificadas, que os 

prazos concedidos para a migração dos laudos ocupacionais não ensejassem a 

suspensão de pagamento, pois promovem prejuízos e insegurança aos servidores 

que percebem a remuneração em função da insalubridade e periculosidade dos 

ambientes laborais. 

 
Requisição de servidores (Portaria 193)  
- O membro da Coordenação, Carlos Mota, manifestou preocupação com o 
volume de servidores solicitados em requisição e remoção, em particular na 
UnB, por se encontrar próximo às sedes do governo federal, que fortemente 
prejudicam o desempenho institucional; 
 
Sistemas Federais x Sistemas próprios 
- Mirian (UFRN) manifestou preocupação com a integração entre os sistemas 
próprios das instituições e os sistemas federais, e que com a necessidade de 
utilização dos federais, as APIs devem ter atenção especial da Secretaria para 
que não haja perdas de efetividade. 
 

3 

Por parte da SGP/MP foram apresentados os seguintes temas: 
 
SIPEC 
- Compreendem a importância de o FORGEPE participar das atividades do SIPEC 
considerando as competências do Fórum e a experiência já desenvolvida 
quanto as diretrizes de pessoal; 
 
- O Secretário percebe como facilitadora a busca pela transversalidade nas 
ações de mudança estrutural que estão sendo propostas com a criação de 
soluções tecnológicas relacionadas ao trabalho diário; 
 
- Manifestou ter clareza e compromisso em dar continuidade as propostas de 
gestão de pessoas de forma estratégica de melhorar as entregas institucionais; 
 
- Informou que o planejamento estratégico da SGP foi desenvolvido com o 



Item Descrição 

apoio da ENAP e está em fase de apresentação às equipes de trabalho; 
 
- Manifestou o interesse em ampliar a rede de comunicação de RH das IFES e 
dos demais órgãos que mantém relações com a Secretaria, mantendo canal 
aberto para o diálogo; 
 
- Acrescentou que tem interesse pelos argumentos em detrimento de 
demandas como assertiva do processo decisório, que compreende a 
importância das pautas apresentadas para discussão; 
 
- Reforçou a importância da substituição da tomada do ponto no modelo em 
papel pelo ponto eletrônico, que deverá ser utilizado como instrumento de 
gestão de pessoal e como demonstração do fortalecimento do compromisso 
com as instituições; 
 
- Informou que algumas ações judiciais relacionadas aos laudos ocupacionais 
que têm chegado à Secretaria tem recebido o indeferimento para o 
cumprimento, considerando os argumentos apresentados para a migração dos 
laudos, reforçando a necessidade da fixação do marco temporal para a 
migração; 
 
- A Assessora Neleide reforçou a necessidade de observar a Portaria 109, no 
sentido de cumprir os prazos para encaminhar as informações de gestão 
orçamentária de pessoal relacionado às vacâncias; 
 
- Ressaltou que a Secretaria está preocupada em não se valer da Portaria 193 
para realizar as cessões compulsórias à revelia das unidades cedentes, pois 
compreende o impacto na gestão quanto há a perda de servidor; 
 
- Informou que há reflexões a respeito de contratos temporários para cargos 
técnicos essenciais, como os de intérprete de libras, para suprir eventual 
carência por requisições, contudo não há ainda como garantir futuras 
autorizações. 
 
- Informou a respeito do PL que está no congresso sobre a criação de cargos. 

 


