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ATA DA REUNIÃO DO FÓRUM DE GESTÃO DE PESSOAS

Nos dias vinte e sete e vinte e oito de Março de dois mil e dezoito, reuniu-se o Fórum de Gestão de
Pessoas do Instituto Federal do Espírito Santo, no Centro de Educação a distância do Ifes(CEFOR).
A abertura  das  atividades  se  deu  no  dia  27  de  março  de  2018  com  início  as  9:30  horas  no
miniauditório  da  Reitoria  com  o  evento  “Mesa-redonda:  Violência  contra  a  mulher  e  assédio
sexual”,  após o almoço,  às  13:30 horas,  no Cefor,  deu-se início  as  discussões  da pauta,  sob a
presidência da Diretora do Fórum a Sra Ângela Maria do Amaral Abreu Carvalho, representante do
Campus de Alegre,  e com a presença dos seguintes representantes dos Campi  do Ifes: Campus
Colatina  a  Sra  Adriana  Ribeiro  Menegussi,  Campus  Aracruz  a  Senhora  Michelly  M.F.  Paula,
Campus Barra de São Francisco a Sra Osânia Cléia de Souza, Campus Cachoeiro de Itapemirim a
Sra Carolina O.S.Gandine Amaral, Campus Vila Velha o Sr. Jedidias Nunes Dias e o Sr. Adilson
Alves de Souza Junior, Campus Guarapari a Sra Alexsandra V. Santiago Borsi e a Sra Loreane de
Ana G. dos Santos, Campus São Mateus a Sra Verana Maria Fornaciari Gonçalves, Campus Piúma
do Sr Roquinei Littike da Silva, Campus Cariacica o Sra Camila Gonçalves Campus Dias, Campus
Centro – Serrano a Sra Eusilene Alves Patrocínio,  Campus Itapina a Sra Bruna Raasch Soares,
Campus Montanha a Sra Alcione de Souza, Campus Nova Venécia a Sra Patrícia Buzatto Merlin, da
Diretoria de Gestão de Pessoas o Sr Diretor de Gestão de Pessoas Walace Cassaro,da Sra Laudineia
Pereira Tonon, da Sra. Marcela Freitas Scota Rovetá, da Sra Luciana Amaral Cazoto Guimarães, da
Sra Líssia Pignaton de Oliveira, da Coordenadoria de Cadastro de pessoas da Reitoria da Sra Maria
Aparecida Sandoval Marcari,  do Diretor Adjunto de Gestão de Pessoas o Sr. George Rodrigues
Loyola, do Campus Santa Teresa da Sra Alessandra Peroni e a Sra Marcelina Faria Couto Fardin, do
Campus Serra da Sra Rosângela César Vargas, do Campus Venda Nova do Imigrante do Sr Marko
Aurélio Goulart, da Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas do Campus Vitória do Sr Josemar
Martins, do Sr Alciares Mello dos Santos e da Sr Larissa Pereira Sales Alves. E no dia 28 de março
de 2018 com início as 07:30 horas com as seguintes presenças: Da Diretora do Fórum Ângela Maria
do Amaral Abreu Carvalho, representante do Campus de Alegre, e dos representantes dos Campi do
Ifes: Campus Colatina a Sra Adriana Ribeiro Menegussi, Campus Aracruz a Senhora Michelly M.F.
Paula,  Campus  Barra  de  São  Francisco  a  Sra  Osânia  Cléia  de  Souza,  Campus  Cachoeiro  de
Itapemirim a Sra Carolina O.S.Gandine Amaral, Campus Vila Velha o Sr. Jedidias Nunes dias e o
Sr. Adilson Alves de Souza Junior, Campus Guarapari a Sra Alexsandra V. Santiago Borsi e a Sra
Loreane de Ana G. dos Santos, Campus São Mateus a Sra Verana Maria Fornaciari  Gonçalves,
Campus Piúma do Sr Melqui de Souza Silva , Campus Cariacica o Sra Camila Gonçalves Campus
Dias,  Campus Centro – Serrano a  Sra  Eusilene  Alves  Patrocínio,  Campus Itapina a Sra Bruna
Raasch Soares, Campus Montanha a Sra Alcione de Souza, Campus Nova Venécia a Sra Patrícia
Buzatto Merlin, da Diretoria de Gestão de Pessoas da Reitoria o Sr Diretor de Gestão de Pessoas
Walace Cassaro,da Sra Laudineia Pereira Tonon, da Sra Lais Miranda Moro, da Sra. Marcela Freitas
Scota  Rovetá,do  Sr  Ebenézer  Lopes  Ferreira,  da  Sra  Luciana  Amaral  Cazoto  Guimarães,  da
Coordenadoria de Cadastro de pessoas da Reitoria a Sra Maria Aparecida Sandoval Marcari,do
Diretor Adjunto de Gestão de Pessoas o Sr.  George Rodrigues Loyola, do Campus Santa Teresa da
Sra Alessandra Peroni e a Sra Marcelina Faria Couto Fardin, do Campus Serra da Sra Rosângela
César Vargas,  da Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas do Campus Vitória do Sr Josemar



Martins, do Sr Alciares Mello dos Santos, da Sra Elisa Junko Fujii e da Sra Vanessa Alessandra
Parreira. A presidente Ângela, deu início aos trabalhos  dando a boas vindas a todos, em seguida a
fala foi dada ao Pró reitor de Desenvolvimento Institucional, Luciano Toledo, que iniciou dando
boas vindas a todos, e explicou como foi o processo de escolha para o novo Diretor de Gestão de
Pessoas  em  substituição  a  Pablo  Panetto  de  Morais.  Luciano  deu  a  oportunidade  para  a
manifestação dos presentes(abriu um espaço para a fala).Luciano sugeriu ao fórum, para que sejam
resgatadas todas as reivindicações que foram feitas no passado e não tiveram atendimento, e que
sejam novamente encaminhadas a PRODI. Camila do Campus Cariacica, fez um desabafo, com
relação a falta de apoio. Ângela relembrou de uma proposta que estava sendo estudada com Danusa
no passado, da ideia de criar polos de apoios para ajudar os campi. O Sr. Jedidias do Campus Vila
Velha, levantou o questionamento com relação ao fato de que muitas Resoluções e documentos
relacionados a Gestão de pessoas,  não tem tido a participação dos mesmos em sua confecção;
Luciano ressaltou da importância da gestão de pessoas trabalhar em conjunto com o colégio de
Dirigentes. Em seguida, Luciano fez uma breve explanação sobre o sistema de gestão participativa,
(Reitoria Itinerante),gestão dos fóruns do Ifes- contemplando o fórum de gestão de pessoas. Dando
continuidade aos trabalhos a fala foi dada a Walace Cassaro, Diretor de Gestão de Pessoas, que deu
as boas vindas e fez uma breve apresentação. Explanou o que tem sido feito, e ratificou a ideia de
trabalhar com padronização e com manuais compartilhados padronizados. Falou da Restruturação
da DGP, com foco nos seguintes pontos: Ressignificar o papel da Reitoria como estrutura de apoio
aos campi, promovendo o trabalho em Rede e gestão compartilhada, efetivar a implantação do SIG,
nos  campi e  na  Reitoria,  implantar  programas  de  normatização e procedimentos  Institucionais;
Criação  da Diretoria  Adjunta;  Fusão das  Coordenadorias  de CSP e  CDP,  resultando na CSDP;
Criação da CGGP Reitoria(que terá como Coordenadoria a Sra Rosângela Cesar Vargas); Walace
frisou que esta em fase de implantação do ponto eletrônico no SIG, e que a DTI(Diretoria de Gestão
de  Pessoas),  está  fazendo  algumas  implementações  e  testes.  Luciano  aproveitou  o  momento
retomou a fala com relação ao sistema do ponto eletrônico, de que o Ministério público obriga a
implementação  do  ponto  biométrico.  Porém,  o  Ifes  está  relutando e  está  estudando ainda  uma
melhor forma de proceder.  Walace frisou sobre as questões de provimento,  que com o Decreto
9262/18 de 09 de Janeiro de 2018, no qual extingue alguns cargos efetivos vagos e que vierem a
vagar dos quadros de pessoal da administração pública federal, e veda abertura de concurso público
e provimento de vagas adicionais para os cargos, e a Portaria interministerial do MEC 109/2017.
Luciano esteve no MEC/Setec, e as falas não são muito animadoras, a sinalização de provimento de
2018, seria apenas o que foi informado em 2017.De acordo com o mesmo a ampliação do banco de
professor equivalente, para os Institutos Federais deverá sair em Abril. Com relação ao aumento do
quantitativo do quadro de Taes, não tem previsão. O mesmo informou que na reunião do colégio de
dirigente  que  ocorreu  no  dia  23  de  março  de  2018,  foi  repassado  aos  Diretores  alguns
esclarecimentos relacionados a provimento,  e  quantitativo de pessoal.  Luciano sugeriu  que seja
mapeado todos os servidores que possuem abono de permanência, bem como as pessoas que estão
próximas a aposentar. O ifes deverá informar ao MEC até maio de 2018, os provimentos para 2019.
Foi orientado que seja feito o levantamento de quem tem previsão de aposentar até dezembro de
2019.George  ficou  de  encaminhar  o  e-mail  cobrando esta  demanda.  Em seguida  a  palavra  foi
repassada ao Sr George Rodrigues Loyola, Diretor Adjunto de Gestão de Pessoas, que deu uma
breve explanação sobre o módulo financeiro no sistema SIGRH, de algumas peculiaridades que
precisam ser sanadas e testadas. Continuando os trabalhos, Walace fez uma breve explanação sobre
o assentamento funcional  digital(AFD) Luciano falou da falta  de orçamento,  para a compra do
equipamento scanner ,Walace ressaltou que conforme registrados em Atas antigas do fórum, ficou
acordado que cada campus iria fazer a compra de seu aparelho, utilizando o modelo padrão da
Reitoria. Em seguida mostrou passo a passo de como fazer a inserção no sistema, conforme e-mail
enviado ao Fórum. Ressaltou que a CGU não irá aceitar processo enviados de forma física,  de
acordo com o ofício 01/2018 – CGU. Em seguida foi feito o passo a passo de inserção no sistema de
Assentamento funcional Digital e no Sistema E-pessoal no site do TCU. O segundo dia de reunião
do fórum, se iniciou no dia 28 de março de 2018 as 07:30 h, com a fala da presidente a Sra Ângela,



foi discutido a data e o local do Encontro de Gestão de Pessoas do Ifes(EGP) neste ano de 2018.Foi
sugerido que o encontro seja realizado na cidade de Linhares, e que os campi do norte se organizem
sob a direção da DGP, para organizá-lo. A proposta foi aceita por todos. Após discussão, acordou-se
que a data do Encontro será nos dias 18 e 19 de Outubro em Linhares. Em seguida foi discutido o
calendário das próximas reuniões do fórum, sendo definido por maioria que as reuniões ocorrerão
em 28 e 29 de junho, 23 e 24 de agosto. Em seguida George adentrou no assunto de exercício
anterior,  Ebenezer  sugeriu  a  criação  de  um grupo de  trabalho,  para  propor  algo  relacionado a
exercício anterior, normatização e estudar propostas para a melhoria do assunto. Luciana propôs a
ideia de fazer  um treinamento sobre a instrução do fluxo de processos de exercício anterior. Ficou
assim  definido  o  grupo  de  trabalho  para  estudo  de  soluções  de  exercício  Anterior,  composto
por:Ebenezer  como  presidente,Carolina  Gandine,  Elizangela(campus  Nova  Venécia),
Giglliara(campus São Mateus, George, consultar Niciane se ela pode fazer parte, Alcione, Michelly,
consultar Buda da CPPD,consultar Jean(campus Vitória) e Roquinei. Em seguida Angela tomou a
palavra e falou a respeito dos títulos provisórios, Lais se manifestou que por enquanto é para acatar
o parecer do procurador. E que o efeito financeiro da Retribuição por Titulação, seria concedido a
partir do requerimento, de acordo com o procurador, então é para acatar a data do requerimento para
quem  entrou  depois  de  02/02/18,  para  Retribuição  por  Titulação.  A mesma  confirmou  que  a
resolução do Ifes 33/2015 está válida, e que quem abriu processo por exemplo, em dezembro, terá
direito a receber a partir da dezembro, ou seja, data do requerimento. Lais ficou de encaminhar para
o e-mail do fórum , esclarecimentos relacionado ao assunto. Alciares abordou a respeito do oficio
circular   MP 53/2018,que  trata  da  uniformização  de  entendimentos  referentes  à  concessão  de
progressão funcional aos docentes das instituições federais de ensino. Walace disse que está em
estudo, e que irão conversar com o procurador, de forma a dirimir as dúvidas, Alciares questionou
se pode dar publicidade a tal oficio, e Walace disse que sim. Em seguida George abordou o assunto
de  sistema  de  trilhas  de  auditoria,  e  que  a  CGU  enviou  um  comunicado  em  12de  março
de2018,referente as trilhas 12/17, 12/16 e 02/2017. George frisou que as trilhas de 02/17, foi dado o
prazo pela CGU de 90 dias para que os campi possam responder, porém a DGP propôs o prazo de
27 de abril, para que os campi façam as respostas e encaminhem. Ficou acordado que cada campus
encaminhará na segunda feira(02.04.2018) para a Reitoria a relação dos nomes para que seja feito o
cadastro na CGU sistemas de trilhas. George ficou de encaminhar e-mail. O mesmo deu orientações
de como acessar o sistema passo a passo, responder as inconsistências, que estão pendentes, pois
tem algumas que estão com análises concluídas, mas que a CGU não concordou, tem que retificar
as respostas, pedindo a CGU para devolver ,mas antes disso deve-se imprimir a resposta anterior, de
forma a não perder aquilo que já havia sido respondido. Deste modo, responder em até 27 de abril
as trilhas  a 02/17 e 12/2017, e a partir de então, verificar as justificativas anteriores de outras trilhas
e pendências. Em seguida George comunicou que será encaminhado ao Conselho Superior do Ifes
uma  minuta  relacionado  a  Auxílio  Transporte,  para  ser  apreciada  pelos  membros,  e  que  será
encaminhado ao e-mail do fórum, e ficará disponível para sugestões de alteração ou inclusão até
13.04.2018.Dando continuidade aos trabalhos, passou-se para o levantamento, alteração, extinção e
criação  de  grupos  de  trabalho.  Com  relação  ao  grupo  de  trabalho  responsável  por  fazer  o
levantamento de legislações antigas ficou acordado pelos participantes que seria cancelado, não
dando mais continuidade ao mesmo,sendo que cada grupo de trabalho, irá fazer o levantamento,
atualização  e  revisão  dos  assuntos  relacionados.  Foi  sugerido  por  Walace  que  antes  de  fazer
qualquer tipo de portaria relacionada aos grupos de trabalho, que antes seja comunicado a chefia
imediata/diretor geral, de pessoas diferentes da Gestão de Pessoas. Após levantamento dos grupos
existentes e criação de novos,  os grupos ficaram da seguinte forma: Grupo de Trabalho de Proposta
de Cursos de Capacitação junto ao Cefor:  Portaria GR n 893, de 17/04/2017 – Retificada pela

Portaria 2.227/2017 -  Lais  –  presidente,  Maiara;Carolina;MichellyAngela,  Marcela,  consultar  a
servidora Djalse se ela tem interesse em continuar, consultar a servidora Claudiane, bem como sua
chefia imediata, quanto a continuação da mesma no grupo de trabalho, e retirar Isabe, Alciares,
Osânia,  Pablo  e  Danusa.Grupo de Trabalho -  PCCTAE:  Portaria GR n 894,  de 18/04/2017 e

Portaria nº 1020, de 08/05/2018 – Retirar os seguintes membros da partoria: Pablo – presidente ;



Melissa;Simone  Sales,  Isabel  e  Carolina.  E  incluir  os  seguintes  servidores,  como  presidente
Jedidias, Alciares, Laudinéia Tonon, Elsilene, Josemar, Maria Aparecida Sandoval e fazer a consulta
a servidora Niciane Castro se ela tem interesse em participar da comissão. Grupo de Trabalho-
Professores Substitutos -Portaria n 1.255, 01/06/2017-Regina – presidente, Claudiane;consultar DG
e Chefia sobre a continuidade da servidora no Grupo de trabalho, Simone do  Campus Vitória,
Maiara;incluir  Rosângela  Cesar  Vargas,  Alcione  de  Souza  e  retirar  Melissa  e  Isabel.  Grupo de
trabalho – Análise dos procedimentos para cadastro dos processos que envolvem Gestão de Pessoas
no Serviço de Cobrança - CADIN – Portaria nº 1.161, 25/05/2017.Ângela, George, Jean e Regina. E
incluir os servidores Ebenezer e Josemar e prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos para
25de junho de 2018. Comitê Gestor da Seguranca da Informação – CGSI – Portaria GR n 2.162,
31/08/2017, Darlan, Alciares, retirar Murilo e Dereck, tendo em vista que os mesmos não estão
mais lotados na área de gestão de pessoas, a DGP ficará  responsável de indicar novos nomes para
que seja feita a alteração na portaria, não sendo um grupo de trabalho.  Grupo de Trabalho – Criação
da Política de Capacitação dos Servidores – Portaria GR n 1304, de 07/06/2017- Niciane,  Ana
Cristina Gabriel Aguiar,Guilherme Augusto, Lais, Líssia, Márcio Có, Marcos Podestá, e retirar o
servidor Elton, e finalizar tal grupo de trabalho, uma vez que os trabalhos foram concluídos e a
minuta encaminhada ao Conselho Superior do Ifes para aprovação. O grupo de trabalho responsável
pela elaboração da alteração das resoluções de estágio probatório Taes e Docentes foi finalizado,
uma vez que as propostas de alterações foram encaminhadas a DGP, que deverá encaminhar as
propostas para aprovação do Conselho Superior do Ifes.Grupo de trabalho responsável sobre estudo
da normatização bem como a implantação do AFD no Ifes,Maria Aparecida Sandoval Marcari -
presidente , Walace, Rosângela Cesar Vargas, consultar Hilbert sobre sua continuidade no grupo,
retirar Melissa e Cacilda,sendo que Alciares do Campus Vitória ficará responsável por indicar um
servidor do cadastro do campus Vitória para compor o grupo, e a DGP irá fazer a solicitação da
portaria do grupo. Foram compostos os seguintes grupos de trabalho : Grupo de Trabalho de estudo
sobre os processos  Exercício Anterior -Ebenezer – presidente, Carolina, Elizangela Campus Nova
Venécia, Geroge, Alcione, Roquinei, Gigliara, Michelly, consultar os servidores Niciane, Jean do
Campus Vitória e Buda da CPPD,e a DGP irá solicitar a emissão de portaria. Grupo de Trabalho de
Afastamento  TAE:  Alciares  –  presidente;  Debora;  Alcione;  Patrícia  e  Verana.  A DGP fará  a
solicitação  da  portaria.  Grupo de  trabalho  – Manual  do servidor  –  consolidação e  validação –
Débora(presidente),  Alciares,  Carolina,  George,  Luciana  Cazoto,Melqui,  Osânia,Patrícia  e
Rosângela.  A DGP fará  a  solicitação  da  portaria.  Ficou  definido  que  cada  Grupo  de  Trabalho
deverá articular entre os membros a definição da agenda e distribuição das atividades, e posterior
entregar dos trabalhos consolidados. Prazo para entrega dos trabalhos será no dia 25 de junho de
2018. Foi acordado entre os presentes a extinção  do grupo de trabalho de estudo de carga horaria
de  Taes  em projeto  de  pesquisa.  Em seguida,  Verana  fez  o  levantamento  da  carta  do  Fórum,
encaminhada  ao  Reitor  a  respeito  da  estrutura  das  CGGPs,  após  discussões  relevantes,  ficou
acordado  que  a  Diretoria  do  Fórum  de  Gestão  de  Pessoas  irá  fazer  a  inclusão  na  carta  das
peculiaridades levantadas, e encaminhar a DGP, para que possa ser entregue ao Reitor. E acordou-se
que  o  Diretor  de  Gestão  de  Pessoas,  conversará  com  o  Fórum  de  Diretores  Gerais,  sobre  a
possibilidade  da  liberação  de  01(um)  servidor  de  cada  Campus  da  Gestão  de  Pessoas,  para
participar  do  ENDP(Encontro  Nacional  de  Dirigentes  de  Pessoal  das  Instituições  Federais  de
Ensino)  2018.  Dando  sequência  aos  trabalhos  foi  feito  a  divisão  dos  participantes  em
03(três)grupos, para início das discussões e apontamentos para a elaboração do manual do servidor.
Ás 16:00h deu-se o término da reunião.  Nada mais havendo a tratar, eu Osânia Cléia de Souza,
secretária deste Fórum,lavrei a presente ata, que será submetida a aprovação dos presentes.


