
ATA 003-2017 REUNIÃO DO FÓRUM DE GESTÃO DE PESSOAS DO IFES

Nos dias trinta e trinta e um de Agosto de dois mil e dezessete, reuniu-se o Fórum de Gestão de
Pessoas do Instituto Federal do Espírito Santo, com início às 09 horas, no auditório do Cefor, sob a
presidência  da  Diretora  do  Fórum  Isabel  Cristina  Gomes  Bassoni,  representante  do  Campus
Colatina, e com a presença dos seguintes representantes dos Campis do Ifes: Campus de Alegre a
Sra Angela Maria do Amaral Carvalho, Campus Aracruz a Senhora Michelly M.F. Paula, Campus
Barra de São Francisco a Sra Osânia Cléia de Souza, Campus Cachoeiro de Itapemirim o Sr Murilo
Moreira Soeth,  Campus Guarapari  a  Sra  Alexsandra V. Santiago  Borsi,  Campus Ibatiba  a  Sra
Maiara Goldner, Campus São Mateus a Sra Verana Maria Fornaciari Gonçalves, Campus Piúma da
Sra Laudinéia Pereira Tonon, Campus Cariacica o Sr Dério José Faustino Junior, Campus Centro –
Serrano a Sra  Elsilene Alves Patrocínio,  Campus Itapina a  Sra  Djalse Terezinha M.  Linhares,
Campus Montanha a Sra Alcione de Souza, Campus Nova Venécia a Sra Claudiane Souza Cruz
Faria, Campus Linhares da Sra Edinéia A. Nunes, Campus Serra da Sra Araceli Schuluz Bastos, do
Campus Avançado Viana da Sra Ludmila Bergamini Thomaz, do Campus Venda Nova do Imigrante
do Sr Marko Aurélio Goulart, da Reitoria a Sra Diretora de Gestão de Pessoas Líssia Pignaton de
Oliveira,  da  Coordenadoria  de  Cadastro  de  pessoas  da  Reitoria  o  Sr  Walace  Cassaro,  da
Coordenadoria  de  Seleção  de  Pessoas  da  Reitoria  a  Sra  Regina  Fundão  de  Faria  Rangel,  da
Coordenadoria  de  Legislação  e  Normas  da  Reitoria  a  Sra  Marcela  Freitas  S.  Rovetta,  da
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas da Reitoria o Sr Pablo Augusto Panetto de Morais,
da Coordenadoria de Pagamento da Reitoria do Sr George Rodrigues Loyola, Campus Santa Teresa
da Sra Maria aparecida Sandoval N. Marcari, da Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas do
Campus Vitória o Sr Josemar Martins, da Coordenadoria de Cadastro do Campus Vitória a Sra Elisa
Junko Fujii, da Coordenadoria de Pagamento do Campus Vitória o Sr Jean Aldo Rosa Neves, da
Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas do Campus Vitória o Sr Alciares Melo dos Santos.
E com a presença dos seguintes convidados: Tatiana Candeia da Silva do Campus Aracruz, Carolina
O.S.Gandine Amaral  do  Campus Cachoeiro  de Itapemirim,  Loreane  de  Ana  G dos  Santos  do
Campus Guarapari, Patrícia Buzatto Merlin do Campus Nova Venécia, Débora Pinto Correia da
Coordenadoria de Pagamento de Pessoas da Reitoria, Darlan Machado Pinto da Diretoria de Gestão
de Pessoas da Reitoria. E participando apenas do dia 31 de agosto de 2017 a Sra Mírian Cardoso R.
Soares,  da  CASS  da  Reitoria,  e  da  Sra  Lais  de  Miranda  Moro  da  Coordenadoria  de
Desenvolvimento de Pessoas da Reitoria. Isabel começou sua fala, com a abertura do encontro e
dando as boas vindas aos participantes. Em seguida a Fala foi dada a Pablo que iniciou  falando um
pouco das perspectivas da DGP. Izabel  anunciou que Pablo será o novo Diretor  de Gestão de
Pessoas, foi feito logo após, um pequeno levantamento de quem irá sair, e de que irá continuar na
área  de Gestão  de  Pessoas.  Ângela,  fez  o  agradecimento  a  todos,  pelo  voto  de confiança  na
indicação do nome dela, mas que por motivos pessoais, não teve como aceitar a proposta. Logo em
seguida, foi feito uma breve explanação sobre a equipe de transição, do olhar que esta equipe teve
sobre o funcionamento da Reitoria. Pablo levantou a questão, de que a DGP precisa ser fortalecer.
Ressaltou o fato de que não tem o quantitativo necessário para montar uma equipe. Foi feito o
levantamento do quantitativo de como está a composição da gestão de pessoas. Campus com 3
pessoas:Alegre, Piuma, Cachoeiro, Serra, Vitória, São Mateus, Cariacica, Itapina, Colatina 4, Santa
Tereza  4.Os  demais  campis  estão  com  déficit  de  pessoal.Foi  feito  o  debate  sobre  como  o
quantitativo de servidores, impacta, na análise dos processos. Que a questão de ter pouca gente, a
chance de erro é muito maior. Foi feita a proposição de que a gestão de pessoas, deverá fazer a
composição dos conselhos de gestão nos campis, devido a relevância da estratégica do setor. Será
repassado para Jadir, a questão da estrutura dos campis. De que não pode haver a segregação de
função. Isabel fez a proposição, de que haja uma nova estruturação na Reitoria. De que haja um
setor de apoio aos campis, e outro para atender as demandas operacionais da Reitoria. Foi relatado a
experiência de outros Institutos, de alguns que dão certo, e outros não. Que devemos fazer um
aprimoramento das melhores praticas, e tentar aplicar no IFES. Foi relatado também, a questão de
que a gestão de pessoas se capacita pouco. Que temos que ter mais capacitações, principalmente em



nível de company. Logo em seguida com a chegada do Sr Jadir,eleito como novo Reitor, Isabel fez
uma breve explanação dos levantamentos, e dos anseios da gestão de pessoas  em contribuir e atuar
como gestão estratégica ,realmente cumprir o papel de fazer gestão. A palavra foi dada a Jadir, que
começou sua fala  agradecendo o convite para  a reunião.  Fez  uma breve explanação,  sobre  as
perspectivas da nova gestão de pessoas, não só de gestão de pessoas, mas na área de governança em
geral. Relatou que está proposto a ouvir, que devemos trabalhar com consenso. Falou que coaduna
com a ideia de termos formação de líderes dentro do Instituto. Após a fala de Jadir, foi feito a pausa
para o almoço. Após o almoço a fala foi dada a Pablo, que passou os informes da DGP. Começou a
falar sobre os grupos de trabalho, que estão em andamento, sugeriu que os grupos se reúnam, e
façam pequenas  reuniões,  antes  do  próximo  encontro  do  fórum.  Foi  passado  os  informes  do
Forgep.E – pessoal virá substituir o sisac net, ressaltou as cobranças da governança do TCU,com o
novo Decreto   9144 de  2017,delegando  a  Competência  de cessões  aos  Reitores.  Documentos
provisórios- será estudado pelo MEC, mas que por enquanto, apenas será aceito o título definitivo.
Foram discutidos algumas funcionalidades do SIG, e que estão sendo inseridos aos poucos. E que
futuramente,  o  módulo  capacitação  será  inserido  no  SIGRH.  Observar  no  sistema  de  RH,  os
ambientes dos servidores. E fazer os acertos. Foi discutido a questão dos ambientes organizacionais.
Ficou definido, que a priori, após o levantamento dos campis, e caso haja alguma inconsistência,
trazer para o próximo fórum. No caso de docentes deixar o ambiente ambiente em branco. Alteração
da lei 8745/1993, ainda está em discussão no Forgep. Com relação a contratação de substituto para
DG, que é docente e for nomeado diretor geral, se pode contratar substituto, e ele continuar dando
aulas. Ficou definido que a DGP, fará uma consulta ao MEC. Portaria Interministerial n° 109/2017,
acréscimo  aos  orçamento  de  pessoal  relativas  ao  exercício  subsequente.  Deverá  encaminhar
anualmente a demanda de aumento de pessoal, de previsão de concurso. Títulos provisórios: não
está concedendo. Porém, o servidor tem o direito de abrir o processo, pois caso futuramente mude a
legislação. Marcela ressaltou a questão de quem está com redução de carga horária, com redução de
salario, fica vedado retornar a 40 horas, sem que haja nova alteração. Aló segep, está mudando de
nome para central Sipec. Pablo terminou sua fala, e a palavra foi repassada a George, que após
algumas discussões sobre a questão de auxílio saúde, ficou acordado que cada campus irá fazer a
revisão de seus processos de auxílios saúde, e fazer seus acertos, deu prazo para até 31/12.17, para
que os campis possam fazer suas análises. Se orientarem pelo memorando, e estudos de casos que a
CPP, encaminhou,  caso haja alguma dúvida,  encaminhar e-mail  a  CPP.  Todos os processos de
exercício anterior abertos a partir de julho de 2017, deverão conter o despacho de desenvolvimento
na carreira. Em seguida a fala foi dada a Regina,que tirou algumas dúvidas sobre a Agiel, .Regina
afirmou que não há necessidade de enviar mais para a CSP, a Planilha mensal de estagiário, uma
vez que cada campus, empenhou o seu. Dando sequência, a fala foi dada a Verana, sobre o Gt
estágio probatório de taes e docentes, que a resolução de docente, foi encaminhada para a presidente
do fórum. Que a de Tae está bem adiantada, e que irá encaminhar para o e-mail do fórum, analisar, e
fazer os acertos devidos. Logo em seguida, a presidente do fórum, deu inicio ao processo de escolha
dos novos  dirigentes do fórum. Houve um consenso geral e ficou definido os seguintes nomes:
Angela Presidente,  Verana vice,  Osânia 1° Secretária, e Alciares 2° secretário. Em seguida, foi
falado sobre abono de permanência, que caso haja, alguma portaria de abono de permanência , feita
pelo  campus,  que deverá  ser  encaminhado  o  processo  para  a  CCP da Reitoria,  para  que  seja
validado pelo Reitor. Cada campus deverá fazer seu levantamento, dos seus casos. Reiterou que as
portarias de abono de permanência devem ser feitas pelo Reitor, e não pelo Diretor Geral.Logo em
seguida foi dado o encerramento do 1° (primeiro) dia. Dando início aos trabalhos do fórum no dia
31/08/2017, iniciou-se com a fala da Enfermeira Mirian, que fez uma breve explanação sobre os
novos requerimentos da CASS. Da obrigatoriedade de entregar dentro de 5 dias corridos. Pediu para
dar atenção, ao preenchimento correto do formulário, que deverá conter o número do celular, para
que eles possam entrar em contato com o servidor. Ressaltou que não há mais a necessidade da
chefia assinar o formulário. Ressaltou a importância que o servidor deverá informar a sua chefia
imediata, que ele está afastado. Foi discutido a questão do registro dos afastamentos de licença
saúde, no SIGRH. Mirian ficou de ver com DGP, que com relação ao lançamento das licenças



saúdes no SIGRH. Várias questões foram levantadas, e dúvidas sobre o assunto. Foi frisado que
caso o servidor, tenha atestado lançado no SIASS, que este servidor não pode de forma alguma ir
trabalhar. Ressaltou que o cadastro do dependente , é essencial, pois a licença é lançada no nome do
familiar.  Por até 60 dias está garantido a remuneração do servidor.  .Acidente de trabalho:CAT,
disponível  na  intranet,  preencher  CAT,  anexar  boletim  de  ocorrência,Foto(quando  possível),
descrição do acidente.  Se for  acidente de percurso é imprescindível  anexar  a comprovação de
lotação e horário de trabalho.Documentos médicos em envelope lacrado. Abrir processo endereçado
a médica perita. Murilo fez o apontamento, da necessidade de termos o nosso site da DGP, com
todos os assuntos e tira  dúvidas, para que fique algo padronizado.  Míriam disse que qualquer
pessoas pode preencher a CAT, pode ser da gestão de pessoas, pode ser o colega do trabalho, não há
uma definição. Se for acidente de percurso é imprescindível anexar a comprovação de lotação e
horário  de trabalho.  Se atentar  pelo  prazo,  não deixar  passar  muito  tempo,  que seja  aberto  o
processo logo. Todo acidente de trabalho tem que abrir processo. Falou –se sobre a política de saúde
do servidor.  Apoio ações de promoção a saúde. A politica existe,  porém, ainda não está sendo
executada da forma como deveria. A fala foi finalizada. Angela tomou a palavra, para que fosse
composto a mesa redonda. Foi convidado o professor Ademar, a Sra Danusa, ea Sra Mariangela.
Foram feitos os agradecimentos devidos. Professor Ademar Stange, começou sua fala, falando dos
desafios, dos problemas, das transições. Frisou a questão de concurso público, as questões dos
perfis de professores, que geram um problema muito grande. Falou da necessidade de padronização
de processos, e normatizações. Falou da importância do fórum, com normatização de políticas, que
devem nascer  do  fórum,  as  proposições.  Após  a  fala  do  professor  Ademar,  a  fala  foi  dada a
professora  Mariangela,  que  falou  um  pouco  sobre  a  sua  trajetória  no  Ifes.  Após  a  fala  de
,Mariangela, a fala foi dada a Danusa, que falou de sua trajetória, dos desafios. Falou dos desafios
dos  novos  gestores.  Falou  da  importância  dos  relacionamentos.  Finalizou  sua  fala  com  uma
apresentação em power point.Em seguida a presidente do fórum, deu por encerrada a reunião. Eu,
Osânia Cléia de Souza , lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação de todos os presentes


