
 
 

 

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GESTÃO DE PESSOAS 

ANDIFES 

 

Às 14h10, do dia 21 de novembro de 2019, foi dada abertura dos trabalhos do 20º 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 convidou aqueles que participam do 

pleno pela primeira vez a se apresentassem. Na sequência, o Coordenador Nacional 

contextualizou desde o pleno anterior (ocorrido em Natal): ocorreu uma reunião no Ministério 

da Economia para tratar do dimensionamento de pessoal e portaria 193. Quanto ao tópico do 

dimensionamento, foi informado que a Neleide e o Cassiano já não compõem o quadro dos 

cargos do ME e que, na percepção dos presentes, o tema do dimensionamento já não estaria na 

prioridade do ME. Quanto às trocas de vagas, que não ocorrem há dois meses, estão paradas 

por conta da mudança de fluxo interno ao MEC. Quanto ao provimento de concursos, foi 

informado que se a proposta de LOA passar em sua íntegra, será respeitado o Quadro de 

Referência e o Banco de Professor Equivalente e a capacidade de reposição das aposentadorias. 

O ME alertou que poderá haver remanejamento de vagas docentes das universidades que 

possuem códigos ociosos para outras universidades (ou mesmo, do Banco de Referência, ou 

mesmo liberação inferior ao solicitado pela IFES, segundo o informado por base na Portaria 109). 

Na sequência, o Coordenador Nacional passou a palavra para a Pró-Reitora da UFRN, Mirian 

Dantas dos Santos. Inicialmente, ela apresentou o “Raio-X das universidades” (aplicativo 

desenvolvido em nível de business inteligence a partir de informações subsidiadas pelas próprias 

universidades). Depois, Mirian apresentou “Proposta de aprimoramento do Decreto n° 

9.991/2019 por grupo de trabalho do Forgepe” (disponível no site do Forgepe: clique aqui). 

Após a apresentação de Mirian, o Coordenador-Geral de Desenvolvimento e Gestão de 

Desempenho do Ministério da Economia, Eduardo Viana Almas, interpelou visando esclarecer 

questões destacadas pela Mirian e antecipar que, neste momento, o ME está trabalhando na 

retificação do Decreto 9991, a partir das manifestações que o ME tem recebido. Eduardo 

explicou que a motivação do decreto não se dá por instituições que já planejam e executam 

desenvolvimento, mas sim por aquelas instituições que inercialmente não operacionalizam 

capacitações. Convidou o Forgepe a indicar representantes para compor grupo de trabalho para 

testar e corrigir sistema do PDP.  

Após intervalo para um coffee break, as 16h foi iniciada a apresentação “Aplicabilidade do 

Decreto n° 9.991/2019 e notas técnicas” com Eduardo Viana Almas – Coordenador-Geral de 

Desenvolvimento e Gestão de Desempenho (Ministério da Economia) e Flávia Nasser Goulart 

(disponível no site do Forgepe: clique aqui). Com a fala aberta para perguntas do pleno, as 

manifestações se deram no sentido de criticar construtivamente e no nível do saneamento de 

dúvidas. Ao continuar com a pauta, foi estabelecida a dinâmica de fazer a leitura do texto 

preparado pela UFRN e sua complementação com os insights do Pleno. 

http://www.forgepe.andifes.org.br/wp-content/uploads/2019/11/GT-Decreto-9.991-20-19-apresenta%C3%A7%C3%A3o-Pleno.pptx
http://www.forgepe.andifes.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Apresentacao-FORGEPE-2019_21112019-v3.pdf


Às 9h10 do dia 22 de novembro de 2019 foram reiniciados os trabalhos, com uma breve 

apresentação e convite da equipe organizadora do ENDP. Depois, seguindo a programação, 

tiveram início os relatos de experiências sobre os programas de desenvolvimento de servidores 

da UFRGS, UFSC e UFRN (disponíveis no site do Forgepe: clique aqui).  

Fora da pauta, o Pró-Reitor da UFG, Everton Wirbitzki da Silveira, apresentou um relato acerca 

da experiência dos processos de insalubridade na UFG, agradecendo o apoio técnico dos 

servidores da UFPR para realizar análise ambiental in loco para aferição qualitativa dos 

adicionais ocupacionais e propôs a elaboração de um plano nacional das universidades federais 

para a composição de uma equipe composta por engenheiros de segurança e médicos do 

trabalho, a ser enviado ao MEC e ME para apreciação e, se for o caso, financiamento, visando 

sanear os problemas localizados de atraso na emissão de laudos que possam acometer as 

universidades federais. 

Na sequência, Wendy Willian Balotin, da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), 

apresentou “O papel da ENAP no Desenvolvimento de Servidores à luz do Decreto n° 

9.991/2019” (disponível no site do Forgepe: clique aqui). 

Por fim, o Coordenador Nacional Maurício Viegas agradeceu a presença e a contribuição dos 
participantes, agendando novo encontro do Pleno nacional para o horizonte de 2020.  
 
 
 
 

http://www.forgepe.andifes.org.br/atividades/reunioes-pleno/plenos-2019/
http://www.forgepe.andifes.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Papel-da-Enap-na-PNDP.pdf

