FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE GESTÃO DE PESSOAS
ANDIFES

Às 10h15, do dia 30 de julho de 2020, foi dada abertura aos trabalhos do 22º Pleno do
Forgepe, realizado de maneira virtual pela ferramenta MConf da UFRGS. As boas-vindas aos
participantes foram dadas pelo Coordenador Nacional, Pró-Reitor da UFRGS, Maurício Viegas, e
pelos demais integrantes da Coordenação Nacional (Mirian Dantas dos Santos/UFRN, Maria
Vanusa do Socorro de Souza Firmo/UFAM, Everton Wirbitzki da Silveira/UFG, Márcio Magno
Costa/UFU).
Tendo em vista a pauta do encontro – eleição da nova Coordenação Nacional e das
Coordenadorias Regionais para o próximo mandato, Maurício relembrou o surgimento do
Forgepe, em agosto de 2014, o histórico de pró-reitores que já trabalharam no Fórum e os
objetivos do grupo, presentes no regimento interno. Ressaltou também a interlocução do
Forgepe com outros atores importantes do cenário da educação (CGU, TCU, Ministério da
Economia, Ministério da Educação, entre outros) e agradeceu a parceria dos colegas da atual
gestão do Forgepe e também da Andifes, particularmente em um momento tão conturbado
quanto o atual.
Feitas as manifestações de outros integrantes da Coordenação Nacional, Maurício deu
início ao processo de eleição da nova Coordenação Nacional e das Coordenadorias Regionais.
Mirian apresentou proposta de chapa para a composição da nova Coordenação: Mirian Dantas
dos Santos/UFRN (região nordeste), Everton Wirbitzki da Silveira/UFG (região centro-oeste),
Carla Burigo/UFSC (região sul), Márcio Magno Costa/UFU (região sudeste) e Maria Vanusa do
Socorro de Souza Firmo/UFAM (região norte).
Diversos pró-reitores pediram a palavra para agradecer à gestão que encerrava seu
mandato e parabenizar os colegas pela candidatura. O presidente da Andifes, João Carlos Salles
Pires da Silva (UFBA), o qual também encerrava seu mandato, pediu a palavra para expressar a
gratidão pela maneira competente e atenciosa com a qual Maurício deu resposta a todos os
pedidos e solicitações da Andifes. Salles destacou a posição estratégica do Forgepe nesses
tempos difíceis, de restrições e incompreensão sobre a natureza da Universidade. Falou que,
assim como a Andifes, o Forgepe, com sua nova gestão, deve perseverar em sua tarefa e missão,
com a responsabilidade de sustentar o diálogo com outras instituições.
Encerradas as manifestações dos participantes, a única chapa inscrita para a nova gestão
da Coordenação Nacional foi declarada eleita. Maurício agradeceu a todos pela possibilidade de
participar do Forgepe e o apoio ao longo de sua gestão. Com a palavra, a nova Coordenadora
Nacional, Mirian Dantas, agradeceu a todos os colegas pela confiança e esclareceu as estratégias
da nova gestão que se inicia: 1) modificar a estrutura de gestão do Forgepe, dando um papel
mais ativo às coordenadorias regionais, junto à Coordenação Nacional; 2) recompor as
comissões temáticas com o objetivo de tratarem das questões de relevância e impacto na área
de gestão de pessoas; 3) fazer uma gestão participativa, com apoio das regionais, das comissões
temáticas; 4) elaborar um planejamento estratégico para os próximos dois anos.

Ademais, Mirian citou os desafios na área de gestão de pessoas: além do apoio à Andifes,
trabalhar de forma articulada com os demais Fóruns, com redes de capacitação; trabalhar de
forma articulada, fortalecendo o diálogo, com o ME, o MEC, o TCU, os sindicatos e outros
segmentos da sociedade civil; lutar pela manutenção do quadros de pessoal das Universidades,
do banco de equivalentes e quadros de referência; compreender o orçamento para poder tomar
decisões na gestão das universidades; fortalecer as políticas de gestão de pessoas; analisar
criticamente as mudanças que são realizadas etc. Mirian acredita no trabalho coletivo do
Forgepe e na capacidade e experiência de todos que aceitaram assumir esse grande desafio.
Na sequência, o grupo foi dividido em salas virtuais menores, para que fossem eleitas as
novas coordenadorias regionais. Everton Wirbitzki mencionou que os pró-reitores das
universidades supernovas, por não estarem no estatuto da Andifes, não poderiam se candidatar.
Também foi esclarecido que não haveria impedimento, segundo estatuto do Forgepe, de próreitores adjuntos, representando os titulares, se candidatarem. No retorno à sala principal,
Mirian anunciou a nova composição das Coordenadorias Regionais:
Regional Norte
Coordenador: Saulo Luis Pereira Wanzeler (UFRA)
Vice-coordenador: Marcel Ferreira Miranda (UNIFESSPA)
Regional Nordeste
Coordenadora Regional: Claudia Denise da Silveira Tôndolo (UFSB)
Vice: Wagner Tavares da Silva (UFRB)
Centro-Oeste
Coordenadora Regional: Alessandra Narciso Simão (UFGD)
Vice: Domingos Santana (UFMT)
Sudeste
Coordenadora Regional: Maria Márcia Magela Machado (UFMG)
Vice: Luzia da Conceição de Araujo Marques (UFRJ)
Sul
Coordenadora Regional: Silvana Weinhardt de Oliveira (UTFPR)
Vice: Fernando Ricardo Gavron (UFCSPA)
O grupo também conversou sobre a possibilidade de migrar o WhatsApp do Forgepe, o
qual está lotado, para o aplicativo Telegram, uma vez que este último comporta mais membros.
Foi sugerido também o uso do WhatsApp Business. Mirian falou que será estudada a melhor
alternativa e posteriormente comunicado aos membros. A nova coordenadora também
mencionou que deverá ser feita reunião do Pleno em agosto.
Para encerrar, Carla Burigo, em nome de todos os membros do Forgepe, fez uma
homenagem à gestão que se encerrava de Maurício Viegas, lendo texto de Antonio Nóvoa
intitulado “O que significa a gratidão”, agradecendo o comprometimento e a trajetória do excoordenador. Após manifestações finais, a nova Coordenadora Nacional encerrou o 22º Pleno,

às 12h30.

