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Presentes à Reunião:
Comissão de Administração: Nidia Majerowicz, Coordenadora (UFRRJ), Sandroney Fochesatto
(UFTPR) vice-coordenador, Edelvino Razzolini Filho (UFPR), Wilma Monteiro (Unifap); Aluisio
Mario Lins Souto (UFPB); Rosilda Santana dos Santos (UFRB), , Niedja Paulas V. De
Albuquerque (UFPE), Luiz Afonso Bermudes (UnB), Lino Sanabria (UFGD), Marcelo Gomes
Soares (UFMS).
Grupo de Trabalho de Administração: Denise Maria C. Correia, Jorge Luiz de O. Cunha
(UFERSA), Luciano Nicolau da Costa (UFPA), Geany Martins (UFOPA), , Adriana Migliorini
(UFOB), Francisco José Gomes Mesquita (UFSB), Lucas Lopes de Araujo (UFPI), Mozart
Alexandre Melo de Oliveira (UFRPE), Moacyr Filho (UFRPE).
A reunião foi iniciada com a apresentação dos membros da Comissão de Administração,
indicados e eleitos no Forplad de renovação da gestão 2016 -2017, realizado em Ouro Preto.
1. TERCEIRIZAÇÃO
Após a Coordenadora tratou do preenchimento dos dados sobre terceirização, mencionando
que apenas 36 IFES preencheram os dados no portal. Será encaminhado listagem dos que não
preencheram para que os membros da comissão de Administração auxiliem na cobrança. Foi
sugerido que os membros tenham acesso online de quem está respondendo para facilitar a
cobrança de quem não preencheu. Após será aberto para preenchimento dos dados relativos a
2015.
Já está marcada a capacitação de fiscais e gestores de contratos das regiões Sul e Sudeste,
considerando que a mesma não foi realizada no ano passado.
Neste FORPLAD será lançado o manual de gestão e fiscalização de contratos e no terceiro
fórum serão coletadas as sugestões de revisão do mesmo.
2. ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE COMPRAS
Tratou-se da organização do evento de gestores de compras, que deverá ocorrer na semana de
16 a 20 de maio, conforme definido na última reunião. Cada regional deverá discutir a forma
de organizar seu evento e o assunto será tratado também no grupo temático de
Administração.
3. GASTOS COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL
Os gastos com as publicações institucionais no Diário Oficial da União foram tratadas. Denise
fez explanação sobre quem e como são feitas as publicações na UFC. Após será aplicado
questionário a todas as IFES visando levantar informações relativas ao assunto a fim de
verificar a possiblidade de diminui

r os atos publicados no DOU e fazê-lo nos boletins internos da instituição, com o objetivo de
diminuir custos. Se necessário, propor inclusive alterações em legislação para que isso se
viabilize. O SIG da UFRN já possui módulo para publicação automática no boletim interno de
serviço.
4. CAPACITAÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
Outro assunto ainda foi a capacitação para avaliação de imóveis a ser viabilizado pela ESAF de
Salvador – Bahia. O curso tem duração de 40 horas, turma máxima de 36 participantes e há a
possibilidade de abrir turmas exclusivas para o FORPLAD. A sugestão é a abertura de três
turmas: uma em Salvador, uma em Brasília e outra em São Paulo, com no máximo duas
pessoas por instituição. É uma capacitação destinada prioritariamente para o pessoal de
engenharia. Rosilda vai verificar a possibilidade a disponibilidade de datas com a ESAF.

5. NOVO MARCO LEGAL SOBRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Com relação a Lei 12.343, que trata do novo marco sobre Ciência, Tecnologia e Informação, foi
informado que será tratado no Painel de amanhã cedo (09/03/2016), durante toda a manhã e
participação de três membros na mesa. O assunto deverá ser tratado também no grupo
temático de Administração.

