
 
FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE GESTÃO DE PESSOAS 

ANDIFES 

 

Às 9h20, do dia 05 de março de 2020, foi dada abertura aos trabalhos do 21º 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 participavam do pleno 

pela primeira vez a se apresentarem. Na sequência, iniciou-se a apresentação sobre o 

orçamento divulgado às universidades pelo Franklin Matos (UFSB), Coordenador Nacional do 

FORPLAD, que ressaltou a nova forma de apresentação e demonstrou a preocupação acerca dos 

valores orçados (disponibilizados) serem insuficientes para a manutenção e regularidade da 

gestão pública e dos direitos dos servidores das IFES. Após, “Orçamento de Pessoal 2020 e Painel 

de Indicadores do FORPLAD”, por Juscelino Silva (UFCA), Comissão de Modelos do FORPLAD.  

Após intervalo para um coffee break, teve início a apresentação “Orçamento de Pessoal 2020”, 

com Adalton Rocha de Matos, Subsecretário da Secretaria de Planejamento e Orçamento – 

Ministério da Educação, o qual explicou que o ofício CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC enviado às 

universidades trouxe a informação de que, no entendimento da subsecretaria, não abrange 

direitos dos servidores (por serem despesas obrigatórias, como progressão, promoção, etc.), 

mas sim, a inclusão de novas pessoas nas folhas. Segundo Adalton, a subsecretaria já enviou 

ofício (e fará novamente) solicitando a suplementação orçamentária que, no momento, é 

insuficiente. Maurício (UFRGS) perguntou, e foi confirmado pelo Adalton, que nomeações de 

2019 estavam autorizadas e, portanto, resguardadas no orçamento de 2020. Quanto à 

renovação de contratos de professores substitutos, não se considera fato novo, mas a 

contratação de novos professores substitutos se considera fato novo, para o qual não se tem 

orçamento. Adalton explicou que foi o legislativo que estabeleceu limites (cortes) 

orçamentários, não foi o MEC ou Ministério da Economia – a SPO informou às universidades de 

uma situação posta. No caso de nomeações decorrentes de aposentadorias, Adalton esclarece 

que se considera fato novo, sem previsão orçamentária e, portanto, ele não recomenda que se 

faça; no caso de exoneração a reposição não se considera caso novo.  

Após o retorno do intervalo para o almoço, foi colocado em discussão a realização do Pleno do 

Forgepe em concomitância ao XXXIX ENDP a ocorrer em Belém (PA) e ficou estabelecido que a 

reunião ocorrerá nos dias 22 e 23 de junho de 2020. Após, o secretário executivo da Andifes, 

Gustavo Balduíno, contextualizou o cenário político e jurídico, que tem demandado muita 

energia na busca da correta interpretação e amedrontado as ações de gestores, provocando os 

presentes a refletir sobre a implementação da política que está sendo apresentada via ofícios a 

partir do Mec e ME, e que é um movimento que já ocorre há anos. Na sequência, pró-reitores 

do Pleno se manifestaram, em nível de apoio e complemento à fala do secretário executivo, 

argumentando que a intenção de todos é de construir universidades que se mantenham 

públicas e de excelência à sociedade brasileira. 

http://www.forgepe.andifes.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-FORGEPE-05-03-20.pptx
http://www.forgepe.andifes.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-FORGEPE-05-03-20.pptx


Mirian Dantas (UFRN) tratou sobre Consequências da Portaria n° 193/2018 na movimentação 

pelo Banco de Talentos bem como sobre Provimentos, desenvolvimento na carreira e 

redistribuição (confira aqui). Na sequência, se instaurou discussão, em nível de análise de 

conjuntura entre os membros do Fórum, que veio a subsidiar a elaboração do ofício/relato n° 

12/2020 deste 21º Pleno à Andifes. Para tal, foi constituída uma comissão específica para 

trabalhar a redação, que foi elaborada na manhã seguinte, do dia 06 de março de 2020, e que 

foi aprovada pelos presentes (confira aqui), após a apresentação “Novas funcionalidades do 

SIGEPE”, com Daniel Choas, Coordenador-Geral substituto de Construção de Soluções de TI - 

Ministério da Economia. Por fim, o Pró-reitor Maurício Viegas agradeceu a presença e a 

contribuição dos participantes, que encerraram o evento com salva de palmas alusivo ao 

produtivo encontro ocorrido.  

 
 

http://www.forgepe.andifes.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-Mar%C3%A7o-1.pptx
http://www.forgepe.andifes.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Of%C3%ADcio-12-2020_Of%C3%ADcio-Presidente-Andifes.pdf
http://www.forgepe.andifes.org.br/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.06-Apresenta%C3%A7%C3%A3o-SIGEPE.pptx
http://www.forgepe.andifes.org.br/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.06-Apresenta%C3%A7%C3%A3o-SIGEPE.pptx

