FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GESTÃO DE PESSOAS
ANDIFES

Às 14h10 do dia 21 de fevereiro de 2019 foi dada abertura dos trabalhos do 17º Pleno do
Forgepe nas dependências da Andifes pelo coordenador nacional, Pró-Reitor da UFRGS,
Maurício Viegas, com a mesa composta pelos respectivos membros presentes da coordenação
nacional.
O coordenador nacional saudou os presentes e apresentou a pauta do encontro, informando
que haveria ajuste na sequência da pauta, ao que convidou a mesa os representantes da
Sesu/Mec, quais sejam: Weber Gomes de Souza – Coordenador-Geral de Planejamento e
Orçamento das Instituições Federais de Ensino; Webster Spiguel Cassiano – Coordenador-geral
de Recursos Humanos das IFES; Eduardo Batista dos Santos – Coordenador-geral substituto de
Gestão de Recursos Humanos das IFES. O Sr. Weber apresentou-se, explicando a importância da
parceria e da interlocução entre estas entidades em prol do maior patrimônio que temos que
são as pessoas. Na sequência, o Sr. Webster começou a explicar algumas mudanças em nível de
estrutura organizacional que ocorreram no Mec e no Ministério da Economia e que, por isto, já
solicita paciência até que haja acomodação e conhecimento dessas estruturas. Após, o Sr.
Webster, utilizando-se de mídia e projeção (disponível AQUI), apresentou um panorama da
educação superior no mundo, passando pelo Brasil, com dados regionalizados e com dados
específicos acerca dos quantitativos de pessoal nas universidades federais. Em vias de
finalização, o Sr. Webster abordou algumas questões, em nível de discussão e, eventualmente,
sem conclusão, entre eles: a proposta de PL para que o PPCTAE possua carreiras de nível médio
e superior (D e E) sem rótulo do cargo ou formação. O Sr. Eduardo, franqueado a falar,
apresentou a necessidade dos processos de redistribuição (e de professores substitutos) serem
corretamente instruídos. Após a finalização da apresentação, o Pró-Reitor Maurício parabenizou
a promoção do Sr. Eduardo e reforçou a importância e a urgência de alteração da lei visando
agilizar reposição e recomposição da força de trabalho dos cargos de classe D e E.
Facultada a palavra aos presentes, a Pró-Reitora da UFMG, Maria Márcia Magela, parabenizou
o trabalho da equipe do Sr. Webster e o empenho em prol dos interesses da área de gestão de
pessoas das universidades e queixou-se sobre a incapacidade do Siorg de retratar a estrutura e
a distribuição racional das FGs e CDs da instituição.
O Pró-Reitor Cleison Faé, da UFES, perguntou se, sobre a portaria 109, além do controle que
está sendo feito enviado ao MEC anualmente, haveria necessidade de acompanhamento
financeiro e, eventualmente, visando antecipar o esgotamento do orçamento previsto do anexo
5 e, assim, a incapacidade de contratação no ano. O Sr. Webster informou que acredita que tal
acompanhamento esteja sendo realizado pela equipe do Ministério da Economia.
O Pró-Reitor da UFPR, complementado pela Pró-Reitora Geunice Tinôco da UFSJ, argumentou
que os quantitativos de intérpretes de LIBRAS liberados por universidade é insuficiente e
perguntou se a contratação de intérpretes de LIBRAS poderia se dar pela Portaria 4443. O Sr.

Webster argumentou que, em tese, seria possível. No entanto, em existindo tal cargo no PCCTAE
gera um paradoxo que ainda não foi sanado pelo Ministério da Economia.
Eliane, da UNIFERSA, questionou sobre o quantitativo máximo de professores substitutos que
poderiam ser autorizados em havendo cenário de possibilidade de contratação, mas que não
pode ser efetivado pois o sistema impede. Eis que o Sr. Eduardo respondeu que tal erro do
sistema pode ser corrigido e que bastaria enviar um e-mail a ele para proceder a correção. Ainda,
Eliane desabafou sobre a falta de diálogo que existe entre os ministérios e o quanto isto impacta
nas universidades e que não se vislumbra perspectiva de resolução desta situação.
Na sequência, foi encerrada as atividades visando intervalo para um café e às 17h10 teve reinício
das atividades da tarde. O Pró-Reitor Maurício explicou que em abril haverá uma reunião de
trabalho com a equipe técnica do MEC visando o cumprimento das orientações da Portaria 109.
E, que, dessa forma, seria o caso de avaliar a possibilidade de manter o cronograma proposto
no 16º Pleno (de uma reunião em Brasília e uma itinerante) ou não devido as agendas atuais e
que poderão surgir. Após, o Pró-Reitor Maurício resgatou os acontecimentos da reunião
ocorrida com a nova equipe do Ministério da Economia, a partir da leitura da ata elaborada pelo
Pró-Reitor Carlos Mota da UnB (consulte aqui). Ainda, o Pró-Reitor Maurício lembrou que em
reunião do Pleno, a equipe do Ministério do Planejamento e MEC havia mencionado que a
questão do controle de frequência está na alçada das reitorias, visto que as respostas desses
ministérios aos órgãos de controle era a de que agora já existe ferramentas tecnológicas que
dependem da demanda dos reitores.
A Pró-Reitora da UFMG, Maria Márcia Magela, falou que o Ministério Público já demandou essa
instituição acerca do cumprimento da IN 02. E fez a solicitação ao Forgepe para que conste na
IN 02 que CD4 e EBTT e dos professores substitutos não precise realizar controle de ponto
eletrônico.
A Pró-Reitora Juliana Guedes, da Unifal, perguntou se na reunião com a equipe do Ministério da
Economia teria havido o questionamento sobre a recomposição dos cargos da Classe C. Eis que
o Pró-Reitor Maurício esclareceu que parece haver interesse, mas que não se percebe ações
concretas objetivando isto.
Na sequência, forma convidados à mesa os coordenadores regionais.
A Pró-Reitora Silvana Weinhardt da UTFPR começou a fazer o resgate histórico da opção na
Região Sul ficar responsável pelo grupo (dos adicionais ocupacionais) Vigilância e Promoção a
Saúde. E acordou-se que seria providenciado um ofício do Forgepe indicando dois
representantes para participar do grupo do Ministério da Economia que está trabalhando na
atualização dos regimentos dos adicionais ocupacionais. Os indicados pelo Forgepe foram: a PróReitora da UFMG, Maria Márcia Magela Machado e o Engenheiro de Segurança da UFPR Marcel
da Costa Amorim.
Devido ao avançado do horário, as atividades do primeiro dia foram encerradas às 18h30.
Às 9h20 do dia 22 de fevereiro de 2019, iniciaram os trabalhos com apresentação (disponível
aqui) da história, estrutura e trabalhos da Andifes, realizada pelo Secretário Executivo da
Andifes, Prof. Gustavo Balduíno.

Na sequência, os coordenadores regionais foram convidados à mesa para retomar as discussões
iniciadas no fim da tarde anterior. A Pró-Reitora Silvana (UTFPR), coordenadora da regional Sul,
propôs que a regional Sul também fique responsável pelo GT de Dimensionamento. A PróReitoria Carla (UFSC) trouxe a conhecimento que a metodologia de dimensionamento que foi
apresentado pelo MPOG esteja pautada apenas sobre variáveis que avaliam os quantitativos de
docentes, e não dos quantitativos de técnicos-administrativos.
A Pró-Reitora Geunice (UFSJ), coordenadora da regional Sudeste, apresentou histórico que trata
sobre a carreira e os cargos (extintos) que impactam negativamente a reposição da força de
trabalho.
O Pró-Reitor Cleison (UFES) manifestou que existem documentos do MPOG que trazem
informações sobre o dimensionamento. Eexemplos a seguir:
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/servidores/dimensionamento-na-administracaopublica-federal_versao-final-2.pdf
https://www.servidor.gov.br/arquivos-publicacoes/plano-de-gerenciamento-de-projeto_final1.pdf
Cleison lembrou que o tema de dimensionamento já vem sendo discutido pelo Forgepe e
argumentou que seria interessante o resgate desse material e avançar a partir dali.
A Pró-Reitora Denise (UFBA) concordou com colegas sobre a preocupação que deriva das
potenciais imposições e perdas que podem decorrer de subdimensionamento que pode ser
promovido pela metodologia do Ministério da Economia.
Houve intervalo para um café e que, após, o Pró-Reitor Maurício (UFRGS) reiniciou com a pauta
do calendário e local da próxima reunião do Pleno, ao que a Pró-Reitora Márcia (UFMG) sugeriu
que a reunião da Portaria 109 e do Pleno já no dia seguinte, ambos em Brasília. Ao retomar a
palavra, Maurício sugeriu 11 e 12 de abril em Brasília para a reunião do próximo Pleno.
O Pró-Reitor Márcio Magno da UFU argumentou que o objetivo de dimensionamento para o
ministério é divergente do objetivo para as universidades. A Pró-Reitora Márcia (UFMG)
argumentou que existem dois propósitos para o dimensionamento: o da universidade que tem
por objetivo a alocação adequada das pessoas e o do Ministério que tem por objetivo a
distribuição no sistema de universidades. Assim, o banco de professor equivalente tem
funcionado enquanto o quadro de referência de TAEs é enxugado sistematicamente (inclusive
pela perda e extinção de cargos). O Pró-Reitor Maurício complementou e a Pró-Reitora Márcia
anuiu que existem duas coisas: a distribuição interna e o dimensionamento (do quadro, ou o
total de cada universidade). Outros Pró-Reitores se manifestaram e convergiram para a ideia de
que um encaminhamento deste Fórum, em nível coletivo, é pertinente e que este Fórum consiga
promover ações mais efetivas junto ao Ministério da Economia.
O Sr. Marcel fez um aparte acerca de que a aquisição de um equipamento específico pode ser
financeiramente interessante para as Universidades, em lugar da contratação do serviço de
medição dos químicos relacionados a percepção dos adicionais ocupacionais.

Na sequência, a Pró-Reitora Wanusa (UFAM) relatou os dois encontros das regionais Norte e
Centro-Oeste ocorridos. E, em vias de finalização, o Pró-Reitor Deivysson Harlem (UFPB) relatou
os encontros das regionais ocorridos nas vésperas dos Plenos em Brasília.
Os Grupos de Trabalho (GTs) ficaram assim estabelecidos:

Região Sul
GT tem a coordenação da regional – Vigilância, Segurança e Saúde do Trabalhador – Silvana
GT - Dimensionamento de TAE e Docentes - Silvana
Região Sudeste
GT – Carreira TAE e Dimensionamento – Geunice - Sudeste
Centro Oeste
GT IN 01 – Programa de Gestão: Everton – Centro-Oeste
Nordeste
GT IN 02 – Deivysson – (ainda aguarda a resposta do Min da Economia)
GT Perfil das Universidades - Deivysson
Norte
Dimensionamento – Maria Vanusa

Por fim, o Pró-reitor Maurício Viegas agradeceu a presença e a contribuição dos participantes,
agendando novo encontro do Pleno nacional para o horizonte dos dias 11 e 12 de abril de 2019,
em Brasília, e deu por encerrada o 17ª Pleno do Forgepe.

