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FORPLAD 2014 

II Reunião da Regional Nordeste 

São Paulo, 27 de maio de 2014 

ATA DA REUNIÃO 

Dia 27/05/2014, 14h30 às 19h, no Anfiteatro do 4º Andar da Reitoria da UNIFESP. 

Participantes: 7 (sete) participantes de 4 (quatro) instituições. 

Coordenação da Reunião: Hermano (UFPE). Relato: Paula (UFPE). 

Aos 27 dias do mês de maio de 2014, às 14h30, reuniram-se no anfiteatro da Reitoria da 

UNIFESP, São Paulo, membros da Regional Nordeste do FORPLAD, para tratarem de temas 

e assuntos comuns às IFES da Regional. Iniciada a sessão, estavam presentes as seguintes 

instituições: Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e a Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido. 

1. Dando continuidade, o Coordenador da Regional, Professor Hermano Perrelli deu as 

boas vindas aos membros presentes, apresentando, em seguida, a pauta da reunião, 

qual seja: apresentação dos novos membros, agenda dos Pró-Reitores (ficando como 

sugestão a apresentação, por cada membro, de dois pontos preocupantes), 

comunicações gerais, outros assuntos e encerramento. Facultada a palavra, o Pró-

Reitor Adjunto de Planejamento da UFRN, Sr. Jorge Dantas, fez constar como 

preocupação a (1) mobilidade da instituição, (2) os modelos de distribuição 

orçamentária e a (3) revisão de metas do PDI; a Pró-Reitora de Administração da 

UFRB, Sra. Rosilda Santana, registrou sua preocupação (1) com o repasse de recursos e 

(2) a redução de verbas de custeios; O Pró-Reitor de Planejamento da UFRB, Sr. 

Juvenal Carvalho, colocou como preocupação (1) o futuro da instituição por conta do 

declínio dos recursos e também (2) a elaboração do PDI; O Pró-Reitor de 

Administração da UFRN, Sr. João Batista, colocou como dificuldade, além do (1) 

financeiro e do orçamentário, (2) o processo de transição da EBSERH, vez que o 

pessoal especializado está saindo da Universidade para os Hospitais geridos pela 

empresa, por conta das gratificações mais vantajosas e, por fim, (3) a questão do 

patrimônio imobiliário que precisa ser avaliado segundo as novas normas da 

contabilidade pública até 2015. O Pró-Reitor Administrativo de UFERSA, Sr. Jorge Luis 

de Oliveira apresentou como problema (1) a questão financeira, vez que as contas não 

têm sido pagas no prazo, e também (2) a greve dos servidores. A Pró-Reitora de Gestão 

Administrativa da UFPE, Sra. Niedja Paula Albuquerque, citou (1) a conta vinculada 

como uma preocupação, pois exigirá da Administração algumas cautelas como 

capacitação e domínio para conferência dos cálculos da folha de pagamento, alto grau 

de conhecimento da legislação e suas constantes atualizações, aumento no quadro de 

servidores habilitados e capacitados, entre outras. Também apontou (2) a greve de 

alguns servidores como um problema. O Pró-Reitor de Planejamento da UFPE, Sr. 

Hermano Perrelli, também colocou como ponto preocupante em primeiro lugar (1) a 
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questão financeira e depois, (2) a implantação das ações prioritárias da gestão, porque 

já está percebendo a baixa execução destas ações, que provavelmente não estarão 

prontas até dezembro de 2014. 

2. Concluídas as agendas de preocupações dos Pró-Reitores, foi dado início a uma rodada 

de discussão sobre a greve. Cada um colocou a situação atual da greve na sua 

instituição. Na UFRN, embora o movimento não tenha muita repercussão, a Reitoria da 

Universidade está fechada neste momento. Na UFERSA a parte mais afetada é a 

administrativa. Na UFPE ainda não há uma avaliação acerca das consequências da 

greve, semana passada houve uma radicalização por parte do sindicato, tendo sido 

fechada a Reitoria por dois dias consecutivos. Na UFRB a situação é diferente, o 

impacto é maior, as consequências já vêm sendo sentidas em toda a instituição que 

encontra-se parada, inclusive sem aulas e o semestre 2014.1 não foi iniciado. 

3. Em seguida foi discutida a agenda da Regional para 2014, ficando acordado que (1) até 

o mês de agosto seria publicado o primeiro edital de compras compartilhadas, para 

isso o Coordenador da Regional se comprometeu a criar um grupo de compras no 

Google; (2) será providenciado um treinamento sobre avaliação de imóveis das 

Universidades; (3) a próxima Reunião da Regional Nordeste será feita 

presencialmente em Fortaleza, durante o evento nacional, com data ainda a ser 

definida. Como agenda comum com a Coordenação Nacional foram apresentadas as 

seguintes ações: (4) experiências de utilização do RDC; (5) proposta de nova lei 

orgânica para as IFES; (6) capacitação dos membros do Forplad; e (7) implantação de 

comunidades de prática. 

4. Por fim, o Pró-Reitor Adjunto de Planejamento da UFRN, Sr. Jorge Dantas, fez uma 

apresentação acerca da Proposta de Lei Orgânica das Universidades Federais feita pela 

Andifes e entregue ao MEC em novembro de 2013. Nada mais a tratar foi encerrada a 

sessão, da qual eu, Niedja Paula Albuquerque, lavrei a presente ata. 

São Paulo, 27 de maio de 2014 

Niedja Paula Albuquerque (UFPE), Relatora da Reunião 

Hermano Perrelli de Moura (UFPE), Coordenador da Regional Nordeste 

 


