
 

 

ATA FORPLAD OURO PRETO 

 

Dia 1 

03 de Novembro 

 

19h30 - 20h00 

Apresentação Institucional da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. 

 Palestrante: Reitor Marcone Jamilson Freitas Souza 

 

20h00 - 21h30 

Palestra de Abertura: Os desafios para a consolidação de uma Universidade Pública no Brasil. 

Palestrante: Prof. Eduardo José Monteiro da Costa (Diretor-Presidente da Fundação Amazônica 

Paraense de Amparo à Pesquisa - FAPESPA). 

 

 

Dia 2 

04 de Novembro 

 

08h30 - 10h00 

Painel 1 - O FORPLAD - visão geral para novos Pró-Reitores.Responsáveis: Tomás Dias Sant´ Ana 

(Coordenador Nacional), Nídia Majerowicz (Coordenadora da Comissão de Administração), Ario 

Zirmmermann (Coordenador da Comissão de Modelos) e Luiz Osório Rocha dos Santos 

(Coordenador da Comissão de Planejamento e Avaliação). 

 

Relato da Comissão de Modelos. Responsável: Ario Zimmermann (Coordenador da Comissão de 

Modelos). 

Apresentação da Matriz: contextualização do Decreto 7.233/2010 e alocação de recursos, relato das 

atividades 2015, Matriz EAD. Atividades em 2015/2016: grupo de extensão, Peso do grupo, Evasão e 

retenção (Cograd e Forplad), custeio Reuni, grupo PNAES, Grupo terceirização, Outros grupos- 

Andifes/Forgepe; Matriz HV, Alocação de recursos humanos/Forgepe; matriz colégios de aplicação, 

parâmetros de qualidades.  

Relato da Coordenação Nacional. Responsável: Tomás Dias Sant´ Ana (Coordenador 

Nacional/FORPLAD). 

Esclarecimento sobre a partilha entre as IFES de 100 milhões de custeio, definido no pleno da 

Andifes. 

Prazos para empenho de 2015: ontem encerrou o prazo para as  descentralizações e dia 10/11 para 

os recursos da LOA. 



 

 

Preenchimento do modulo de obras - Simec. 

Ajustes na programação do Fórum: eleição de coordenadores das comissões temáticas no dia de 

hoje e o retorno de amanha, pós almoço sera as 14h30. 

Avaliação dos fóruns anteriores e reflexão sobre alteração ou continuidade. 

Encaminhamentos no período do III ao IV Fórum 

Liberação de 40% financeiro no dia 3/11; situações mais urgentes entrar em contato com o 

Secretario. 

Liberação de limites de custeio e capital e liberação de 100 milhões segundo regras definidas pela 

Sesu e pactuadas pela Andifes.  

 

10h30 - 12h30 

Painel 2: Plano de Desenvolvimento Institucional - FORPDI. Participantes: Paulo Henrique de Souza 

Bermejo (UFLA/MEC), Guilherme Henrique Borges (UFLA) e Caetano Carlos Bonchristiani (Pró-Reitor 

de Planejamento, Orçamento e Finanças – UNILA). 

Objetivo: Integração do Planejamento com o Orçamento. Trabalho iniciado na Comissão de 

planejamento e avaliação em 2013. Em novembro de 2014 foi apresentado no Forplad a importância 

da integração do planejamento ao orçamento. Em março de 2015 foi apresentado pela UFLA  a 

proposta do sistema para que possa ser implementado. O projeto foi aprovado pela Comissão de 

planejamento e avaliação. 

Forma Macro: PPA; a partir dele é elaborado o PDI das IFES onde constam os objetivos estratégicos, 

programas, projetos e ações. A execução das ações demanda a necessidade de orçamento (ação 

orçamentaria, sub-ação orçamentaria, Plano Interno, etc).  

Apresentação do Prof. Paulo Bermejo: sistema de código aberto; PDI comum às IFES; integração 

entre o PDI e o orçamento; não substitui sistemas já existentes. 

Apresentação preliminar do formato do sistema pelo mestrando Guilherme Borges/UFLA. 

O cronograma de implementação inicia este ano e finaliza em dezembro de2016. 

 UFU, UFV, UFS, UFMS, UFSM - convidar estas instituições para a próxima reunião. 

O MEC ira solicitar o preenchimento de um questionário para demonstrar se houve alguma iniciativa 

para redução de gastos e se há mensuração. 



 

 

14h00 - 16h00 

Painel 3: Processo Eletrônico Nacional - PEN. Participantes: Dr. Fernando Antônio Braga de Siqueira 

Júnior (Secretário Adjunto de Logística e Tecnologia da Informação – MPOG) e Gabriela Musse 

Branco (Diretora do Escritório de Processos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS). 

Apresentação: O PEN é o projeto e o SEI é o software, uma das entregas do projeto. O barramento 

é o integrador entre os órgãos. 

Exemplos de redução de despesas em órgãos que já utilizam PEN (papel, impressão, postagem,etc). 

Ha hoje 67 Instituições em fase de analise , 04 Instituições em fase de planejamento, 31 Instituições 

em fase de implantação e 18 Instituições em fase de uso. 

Encaminhar oficio para solicitar adesão ao PEN - inicio do processo. O. órgão que quiser aderir ao 

PEN e contratar o SEI poderá contratar uma empresa para hospedar o sistema . 

A implantação poderá ser gradativa ou simultânea de todos os processos. 

O projeto devera ter  a integração de TI, gestão documentos (arquivo, protocolo)  e assessoria de 

comunicação. 

Experiencia da UFRGS: iniciaram pelo processo de pagamento. 

Planejamento da implantação: instituição de uma equipe; estrategia de implantação, carregar a 

estrutura organizacional, conhecer e escolher as funcionalidades, se articular com o setor do 

arquivo, necessário uma equipe de suporte, escolher os perfis de usuários. Importância de ter o 

mapeamento de processos. Decreto 8539 dispõe sobre   digitalização de documentos. Discussão 

com o ITI a melhor forma de certificação digital. 

 

 

 

16h30-18h30 

Reunião dos Grupos Temáticos. Responsáveis: Administração -Nídia Majerowicz (Coordenadora do 

Grupo Temático de Administração), Antônio Leonel da Silva Cunha (Subsecretário de Assuntos 

Administrativos - SAA/MEC) e Hugo Marcus Silva Teixeirense (Coordenador Geral de Licitações, 

Compras e Contratos – CGLC/SAA/MEC). Planejamento - Luiz Osório Rocha dos Santos (Coordenador 

do Grupo Temático de Planejamento e Avaliação). 

 

 

 

Dia 3 

05 de Novembro 

 

08h30 - 10h00 

Painel 4: DIFES/SESu/MEC. Participantes: Dulce Maria Tristão (Diretora de Desenvolvimento da 

Rede das IFES – DIFES/SESu/MEC) e Fernando Augusto Rodrigues Bueno (Coordenador Geral de 

Planejamento e Orçamento – CGPO/DIFES/SESu/MEC). 

 



 

 

Apresentação da Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento – CGPO/DIFES/SESu/MEC): 

Orçamento 2015 (critérios adotados para suplementação de custeio); Orçamento  2016: Matriz OCC 

inclui HVET e Condicap; Matriz PNAES incluiu INCLUIR e PROMISAES; ajuste do Custeio REUNI e foi 

colocado na açao 20RK; Expansão em Saúde inclui o Mais médicos com ajuste de 20% em 

investimentos e foi juntada à Consolidaçao. 

A SESU trabalha com Programas enquanto a SPO trabalha com Açoes. 

 

Apresentação da Dulce Maria Tristão (Diretora de Desenvolvimento da Rede das IFES – 

DIFES/SESu/MEC): avaliação, atentos às Universidades em implantação, com campus novos e que 

estão começando cursos de medicina ou seja que estão precisando de investimento, ha um 

acompanhamento das especificidades. Houve expansão na oferta de vagas mas também o 

investimento na educação publica. avaliação do processo, problemas da coleta Censo (cuidado com 

as informações colocadas na Plataforma). O contingenciamento não  atingiu só as IFES, desconforto 

na distribuição dos R$100.000.000,00 por conta dos critérios e porque era insuficiente para atender 

as demandas, 2015 ano de contingenciamento, revisão de planejamento, com consequências para os 

anos seguintes, com necessidade de reorganização, com reavaliação dos gastos passados e futuros 

como gastos com terceirizados, devem ser agilizados a reposição do quadro de TAs, portaria com as 

regras para calculo do RAT esta sendo encaminhada para assinatura, situações com terceirização de 

atividades inerentes ao nível D e E, necessidade de proposição de novos cargos e aperfeiçoamento da 

gestão. Para 2016 depende do cenário, avaliar os impactos de 2015 em 2016. Analise da liberação de 

Capital (registro no SIMEC, obras voltadas a acessibilidade e que podem gerar economia futura). 

Recomendações: adoção de boas praticas e iniciativas do governo para otimização de recursos, como 

compras compartilhadas , compras diretas de passagens aéreas; conclusão de obras em andamento, 

aquisição de equipamentos para infraestrutura para o funcionamento dos cursos, atualização de obras 

e pessoal no SIMEC, cuidar da coleta do Censo, agilizar os concursos pois há uma uma grande 

quantidade de cargos vagos de técnicos e docentes.    

 

  

10h30 - 11h15 

Relatos das Reuniões Temáticas. Responsáveis: Nídia Majerowicz (Coordenadora do Grupo 

Temático de Administração) e Luiz Osório Rocha dos Santos (Coordenador do Grupo Temático de 

Planejamento e Avaliação). 

 

Relato do Grupo Temático de Administração: Destacou a apresentação da SAA de Compras 

Compartilhas, ENCAMINHAMENTO: ADESÃO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE TI. Compras 

sustentáveis (geradores). Encaminhamento: Realização de um seminário em Brasília para os 

Diretores de Compras. Elaboração de Manual de Fiscalização e Gestão de Contratos, com 

lançamentono I FORPLAD de 2016. Encaminhamento: Reabertura até o dia 30 de novembro de 

formulário de terceirização com informações de 2014, solicita ajuda das regionais e posterior 

abertura em janeiro do formulário de  2015. 

 



 

 

Relato da Grupo de Trabalho Temático de Planejamento e Avaliação: Recomposição da Comissão, 

Coordenação e vice foram reconduzidos e foram definidos Adjuntos. Pactuação para a ação com 

prestação de contas as regionais (origem do mandato), Apoio aos GTs que deve ser membro da 

Comissão com intuito do cumprimento de objetivos, metas e prazos. Relato do GT de Indicadores 

com a finalização do trabalho (184 de indicadores), com a disponibilização do material no site do 

FORPLAD, necessidade de melhoria de apresentação. GT de Evasão e Retenção: coletar dados do 

Censo e pretende-se disponibilizar para o I FORPLAD de 2016. GT Integração e Planejamento e 

Orçamento: foi apresentado no FORPLAD, fase de desenvolvimento de software. GT de Estrutura 

Organizacional prazos pactuados com coleta dos formulários. Gestão de Processos: Elaboração e 

apresentação no I FORPLAD de 2016. GT: Relação Universidade e Sociedade em fase inicial. Não 

foram apresentados novos temas. 

 

 

11h15 – 12h30 

Painel 5: Apresentação do Sistema SADIN. Responsáveis: Prof. Carlos Cavalcante Pereira Marques 

(Assessor do Reitor da Universidade Federal do Ceará – UFC), Prof. Cláudio Albuquerque Marques 

(Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal do Ceará – UFC),  Maria Glícia Conde Santiago 

(Coordenadora Geral da Auditoria da Universidade Federal do Ceará – UFC) e  Rodrigo Nascimento 

Santos (subcoordenador Geral da Auditoria da Universidade Federal do Ceará – UFC) 

 

Apresentação disponível no site enfocando o sistema SADIN para o aprimoramento da Gestão e 

Adequação dos Mecanismos de Governança da instituição (Diagnostico com relatórios gerenciais); 

Assessoramento a Gestão, Vulnerabilidade de Gestão, benefícios imediatos.  Resultados Alcançados 

pela UFC  e apresentação do sistema. Existe proposta da SESU em financiar o sistema para as 

Universidades. 

 

 

14h00 - 15h30 

Painel 6: SPO/MEC. Convidada: Iara Ferreira Pinheiro (Subsecretária de Planejamento e Orçamento 

– SPO/MEC). 

 

Apresentação do cronograma de Encerramento (anexo I da portaria SPO/SE no.4 de 03 de julho de 

2015 do prazo de empenho dia 03/11 para as descentralizaçoes e 10/11 para orçamento da LOA; 

muitos limites orçamentarios  nas Universidades, muito recurso do PRONATEC, Controle de limite a 

empenhar. Restos a Pagar MEC, Restos a pagar Universidades, pagamentos e saldo. Procedimentos 

relativos a aplicação de recursos permissão para receber na conta única e fazer aplicação utilizando 

a fonte 81. Não sera realizado o Encontro de encerramento do exercício (MEC vai ser transmitidopor  

vídeo).  

 

 

 



 

 

Perguntas:  

Bloco 1 Anilton (UFES): há alguma expectativa de superavit da fonte 650 e 680 (R: depende de 

quanto retornar para o sistema no dia 11/11 ; Carlito (UFG): financeiro das Universidades junto com 

os HUs (R: Irão separar), liberação do capital e resto do custeio (R:depende de quanto retornará dia 

11/11). Nídia (UFRRJ) os impactos da greve na realização de empenho; irá abrir mais prazo de 

empenho para o final de dezembro (Não depende da SPO e dependera se ira ainda ter limite).   

 

Bloco 2: Osório (UFPEL): problema de pagamento das terceirizadas gerando empresas 

inadimplentes com tributo federal (R: tem que ver o montante para ver o que a SPO  pode fazer), 

Sebastião: critérios de liberação de limite apos o recolhimento (depende de quanto voltará e depois 

a SESU tera que definir pois ela tem um estudo da situação das universidades, Poty (UFOB)  

 

Bloco 3:  Eduardo (UFOP): recursos dos sem hospitais, para liberação da 3a. parcela terá credito 

adicional? (R: ficara para 2016),  Rosalvo (UFSE): Ha um cenário que não tem como avaliar se 2016 

sera melhor ou pior do que 2015, teremos contingenciamento ou dificuldades de liberação do 

financeiro (R: depende da aprovação da LOA, temos que aguardar)  

 

15h30 - 16h00 

Eleições FORPLAD 2016/2018: Processo eleitoral, apresentação e posse da Coordenação Nacional. 

Responsáveis: Coordenadores Regionais. 

 

16h00 - 17h00 

Encaminhamentos. Responsável: Tomás Dias Sant´ Ana (Coordenador Nacional/FORPLAD). 

 

Encaminhamentos: 

 

Reuniões 2016: 1-UFPEL (1a. quinzena de março, 7 a 11/3), 2-UFES (13 a 17 de Junho), 3-UNIFAP (22 

a 26 de agosto) e 4-UFSB (7 a 11 de Novembro).   

 

Discussão dos dias e horários de funcionamento do Fórum: deverá ser discutido nas regionais a 

definição do formato mais adequado para realização de reunião dependendo da cidade sede; se 

quarta a tarde ate sexta meio dia  ou se terça a noite ate quinta tarde. 

 

Aprovação dos encaminhamentos:  1) Adesão a Compras Compartilhadas de TI; 2) Encaminhamento: 

Realização de um seminário em Brasília para os Diretores de Compras, com a contribuição das 

regionais com proposta de pauta; 3)Reabertura até o 30 de novembro de formulário de terceirização 

com informações de 2014, solicita ajuda das regionais e posterior abertura em janeiro do formulário 

de  2015. 

 



 

 

Encaminhamento da solicitação da ANDIFES a adesão ao SADIN: é um sistema importante, de real 

interesse e necessidade das IFES,  no entanto será decisão de cada IFES a adesão, com a liderança do 

MEC nas negociações. 

 

Homologação pelo Pleno do Processo de Eleição: Comissão de Administração, Comissão de Modelos, 

Comissão de Planejamento e Avaliação, Regionais  e Coordenação Nacional.   

Administraçao: Nídia e Sandroney; Planejamento: Osorio e Mariomar; Modelos: Alda e Lucia. 

Nacional: Tomas, Vilson, Raquel, Marize e Poty. 

Em março sera discutido a possibilidade de alteraçao do regimento para criaçao dos coordenadores 

adjuntos. 

 

17h00 - 17h30 

Encerramento. Responsável: Rodrigo Fernando Bianchi (Coordenador Local da 4ª Reunião do 

FORPLAD em 2015). 


