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BOLETIM ASCAPES
12/2018
Associação dos Servidores da CAPES/MEC

Teletrabalho

1º Encontro Aposentados

Encontro Aberto

Carreira de C&T

COMUNICADO AOS LEITORES
Como informado anteriormente pelo grupo Mobiliza
ASCAPES, o boletim agora terá nova periodicidade
para que a equipe não se sobrecarregue na divulgação
semanal e também para que os leitores não tenham
excesso de conteúdos para ler. O mais importante é
que os comunicados essenciais continuam sendo
feitos pelo whatsapp e também por e-mail. Também
está sendo elaborado um novo site o que facilitará a
disponibilização de conteúdos de forma mais ágil e de
fácil reprodução por meio de links em grupos, emails e redes sociais (que ainda serão trabalhadas).

Nesta edição, estamos trazendo temas e informes
importantes para os associados, como a participação
no GT do Teletrabalho, ofícios enviados à Presidência
da CAPES com solicitações de alteração no PIDP,
debates sobre a carreira de C&T junto à
ASCON/CNPq, primeira reunião com os aposentados,
além de diversos outros informes.

Boa leitura!

BRINDES - MÃES E PAIS
Os brindes do dia das mães e dos pais, aprovados em Assembleia Extraordinária de
10.5.2018, foram entregues. O das mães começaram a ser entregues no dia 17.7,
atrasados por conta das questões administrativas e bancárias da gestão que assumiu
na semana do Dia das Mães. Até a data de 16.8, 157 cartões foram entregues às
associadas mulheres e 76 homens já pegaram o cartão-presente. Quem ainda não
buscou o brinde, os cartões ainda estão disponíveis na ASCAPES e a validade é de 12
meses.
Os brindes custaram um total de R$ 44.250,00 pagos às lojas Renner e Centauro.
Sabemos que os associados possuem sugestões sobre os brindes e tentamos
coletivizar a decisão. No caso do brinde das mães, não houve tempo hábil da nova
gestão para realização de enquetes e, em Assembleia, a maioria decidiu manter os
cartões de uma loja de departamento. A escolha da Renner foi pela facilidade em
realizar a compra. A Centauro foi escolhida por enquete online.

MOBILIZAÇÃO
No último mês, recebemos uma
excelente notícia, a criação de um setor
específico, em caráter experimental, no
Gabinete para tratar de assuntos de
Ouvidoria. O comunicado foi publicado
na
intranet:http://intranet.capes.gov.br/index
.php/avisos/2590-comunicado-2. em
18.7. Este foi um dos primeiros pleitos
da atual gestão. Esperamos que tão logo
seja estruturado o setor que a CAPES
divulgue a equipe responsável por
exercer tais atividades.
Como parte da mobilização dos
associados, no dia 3.8 foi amplamente
divulgada uma Nota de Repúdio aos
Cortes no Orçamento da CAPES.
Foi solicitado por meio de ofício revisão
do Art. 96 do PIDP sobre a concessão
de afastamento para cursos realizados
na RIDE.
Também foi enviado ofício sobre o Art.
100 do PIDP que trata do afastamento
dos estudantes da pós-graduação
realizada na CAPES e o pagamento de
diárias e não somente passagens como
está no plano atualmente.
Os ofícios enviados estão
disponibilizados no site da ASCAPES
neste link: http://ascapes.org.br/jornalinstitucional/
Além dos encaminhamentos já
realizados, entendemos que o PIDP
necessita de outras alterações. A
Associação está recebendo novas
propostas. Qualquer sugestão,
encaminhem à ASCAPES por e-mail
ascapes@capes.gov.br ou
pessoalmente nos encontros semanais.

G E S T Ã O

C O M P A R T I L H A D A
2 0 1 8 / 2 0 2 1

TELETRABALHO
O GT do Teletrabalho já realizou 5 encontros.
Representam a ASCAPES, Pedro Arcanjo
Matos (titular) e Fabiana Santos (suplente).
Todas as terças-feiras, às 10h, o grupo se
reúne e tem trabalhado cada artigo da portaria
do projeto-piloto de Teletrabalho na CAPES.
Entre as discussões, podem ser destacadas,
até agora, a retirada do preâmbulo da parte
que caracterizava o teletrabalho como
vantagem para o servidor, ficando a vantagem
para a administração e para a sociedade.
Houve sugestões sobre o nível de aprovação
entre diretores e coordenadores geral. Há um
entendimento que os coordenadores gerais
são os que saberão definir quais atividades,
metas etc. Estão previstas as modalidades
integral, parcial e por empreitada.
Entre as prioridades estão servidores com
deficiências que afetem a locomoção, ou que
tenham filhos, cônjuge ou dependentes com
deficiência;

doenças crônicas; gestantes; lactantes; com
filhos em idade pré-escolar. Foi incluída na lista
de prioridades quem está afastado sem
remuneração para acompanhar o cônjuge. O
servidor teria a opção de trabalhar e receber
neste regime ou ficar afastado sem
remuneração, o que já está previsto hoje.
Um ponto polêmico foi permitir teletrabalho para
os substitutos. Nas portarias de outros órgãos os
substitutos não podem, mas a maioria votou por
permitir até pelo fato de existirem modalidades
por empreitada e parcial. Outra questão
bastante debatida foi a infraestrutura de TI, pois
quem estiver no regime no teletrabalho não
podem usar softwares piratas, por exemplo.
Houve sugestão de conceder notebooks da
própria CAPES, mas isso vai contra a um dos
argumentos para o teletrabalho que é reduzir
custos para o órgão. Este assunto ficou para
debate nos próximos encontros.

APOSENTADOS
No dia 16.8 foi realizado o primeiro encontro
da atual gestão com servidores aposentados.
Compareceram 5 servidores e a conversa
teve como objetivo ouvir o que ela e eles
esperam da nova gestão da ASCAPES.
Houve relatos de como se sentem
abandonados pela CAPES e estão dispostos
a mobilizar os colegas para encontros
mensais na Associação. Será criado um
grupo de whatsapp específico para os
aposentados, o que facilitará a comunicação
com a associação.

Alguns depoimentos feitos durante o
encontro:
"Quando a gente sai da CAPES, parece que
a gente morreu. Um dia me tiraram do
elevador porque o presidente ia descer."
"Fui perdendo o gosto de aparecer na
CAPES. Já amei muito a CAPES. Acho a
ideia da transparência muito legal. Topo
voltar a frequentar..."
"Vinte anos passaram rápido. Eu amo a
CAPES!"

CARREIRA DE C&T

No dia 9.8, a ASCAPES e a Ascon-CNPq realizaram o debate Carreira de
Ciência e Tecnologia: situação e perspectivas. O objetivo foi tratar da
Carreira de C&T e da proposta de criação de um sindicato para a Carreira
de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em C&T, que compreende os
cargos de analistas e assistentes em C&T da CAPES, CNPq e MCTI. A
proposta da Ascon-CNPq é que a ASCAPES e a ASCT/MCTI entrem como
seccionais do sindicato ficando cada uma das associações como vicepresidência do sindicato. O maior debate é a avaliação de que a carreira de
gestão hoje corre risco de entrar para o "carreirão" do serviço público
federal por não ter força e nem a representatividade direta de um sindicato,
o que as outras duas carreiras: pesquisa e desenvolvimento tecnológico,
contam, como o SindCT, por exemplo. É necessário ainda um amplo debate
sobre o assunto e por isso a ASCAPES convidou representante do Fórum
de C&T para vir nesta quinta-feira, 23.8, à CAPES para falar sobre o
assunto, pois o fórum se mostra contrário à criação do sindicado. O objetivo
é ouvir todos os lados para podermos internamente deliberar sobre o
assunto.
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ENCONTRO ABERTO 16.8.2018
No encontro da última quinta-feira, Pedro passou um relato sobre as
reuniões realizadas: carreira de C&T e aposentados. Também falou
sobre o encerramento do contrato com as advogadas, que expirou no
início de agosto e que a ASCAPES já recebeu propostas de outros
quatro escritórios de advocacia. As propostas serão levadas para
Assembleia para a tomada de decisão. Foi informado que a ASCAPES
está em contato com a Assefaz em busca de fechar um plano de saúde
pela Associação. Também houve relato breve sobre os ofícios
encaminhados sobre o PIDP.
O Plano Anual de Capacitação (PAC) previsto no inciso III, do art. 2º, do
PIDP foi tema levado por servidora para que a Ascapes tome
conhecimento e busque participar da elaboração do plano, pois o PAC
definirá as áreas que poderão ser apoiadas pelo PIDP. O processo no
SEI é o de nº 23038.008193/2018-52 e será analisado pela Diretoria da
Associação.
Foi sugerido ainda que a Associação apresente proposta de uma
comissão permanente de acompanhamento do PIDP.

INFORMES
Feirinha MIX
Para dar continuidade a uma ação da gestão
anterior e para atender ao pleito de associados e
demais colegas da CAPES, a ASCAPES
organizará uma Feirinha Mix, nos dias 13 e 14 de
setembro.
As inscrições estão abertas, devendo os
interessados enviar e-mail para
eventos@ascapes.org.br, até o dia 22/08, com
os dados do expositor (nome e telefone), os
produtos que exporão e os descontos que
serão oferecidos sobre o valor que o produtor
normalmente pratica.
Somente as inscrições realizadas por e-mail serão
aceitas, bem como as indicações feitas por
associados ASCAPES terão prioridade.
O resultado será informado apenas aos
selecionados a partir do dia 24/08, portanto
aguardem confirmação caso sejam selecionados
ligaremos informando.
IMPORTANTE:
- Os expositores com os quais firmamos parceria
se comprometem a oferecer um valor mais baixo
de seus produtos nos bazares da ASCAPES.
- Será dada prioridade à exposição de produtos
manufaturados.

Novos associados
CARLOS ESTEVAM MARCOLINI REZENDE
DAIANA NASCIMENTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
RAFAEL DE ARAUJO AGUIAR RIBEIRO
KELLY ROCHA DE QUEIROZ
LEONARDO ARRUDA FERNANDES
CLAUDIO CELSO SOARES DE OLIVEIRA
BRUNNA HISLA DA SILVA SENA
LUIZ ALBERTO ROCHA DE LIRA

Pagamentos de 16.07 a 16.08
16/07/2018 - RESSARCIMENTO LORENA LINS REFERENTE A COMPRA ITENS PARA DECORAÇÃO DA FESTA JULINA - R$ 39,99
16/07/2018 - RESSARCIMENTO LORENA LINS REFERENTE A COMPRA ITENS PARA DECORAÇÃO DA FESTA JULINA - R$ 119,75
16/07/2018 - RESSARCIMENTO LORENA LINS REFERENTE A COMPRA ITENS PARA DECORAÇÃO DA FESTA JULINA - R$ 182,00
16/07/2018 - RESSARCIMENTO LORENA LINS REFERENTE A COMPRA ITENS PARA DECORAÇÃO DA FESTA JULINA - R$ 59,40
16/07/2018 - PAGAMENTO CUSTAS DO PROCESSO GEAP - R$ 16,12
16/07/2018 - PAGAMENTO VIVO - R$ 79,99
16/07/2018 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONÁRIA RAIANE - R$ 54,17
16/07/2018 - UBER PARA IDA AO PATIO BRASIL (BRINDE DE DIA DAS MÃES) - R$ 10,29
16/07/2018 - UBER PARA RETORNAR PARA CAPES - R$ 10,93
16/07/2018 - RESSARCIMENTO FABIANA REFERENTE UBER DO DIA 11/05 PARA IDA AO CARTÓRIO - R$ 9,49
24/07/2018 - UBER PARA IDA AO SESC LEVAR A DOCUMENTAÇÃO DO ASSOCIADO PAULO - R$ 25,03
24/07/2018 - UBER SESC/ASCAPES - R$ 27,73
30/07/2018 - UBER PARA IR A REUNIÃO NO CNPq - R$ 23,26
30/07/2018 - UBER PARA RETORNAR DA REUNIÃO NO CNPq - R$ 26,71
02/08/2018 - UBER PARA IDA AO SESC DO SIA PARA BUSCAR CARTEIRINHA DO ASSOCIADO PAULO - R$ 24,56
02/08/2018 - UBER PARA RETORNAR PARA ASCAPES - R$ 27,94
06/08/2018 - PAGAMENTO FUNCIONÁRIA, VT E VR. - R$ 2.139,00
06/08/2018 - PAGAMENTO CONTADOR - R$ 1.455,00
07/08/2018- PAGAMENTO FGTS - R$ 120,00
08/08/2018 - COMPRA DE MAIS 30 VALE PRESENTES PARA ASSOCIADAS NO DIA DAS MÃES - R$ 4.500,00
09/08/2018 - COMPRA BRINDE DIA DOS PAIS - R$ 18.000,00
10/08/2018 - PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADVOGADAS LAURA E ROXANE REFERENTE MÊS DE JULHO - R$ 4.000,00
14/08/2018 - PAGAMENTO ASCON - R$ 130,00
15/08/2018 - PAGAMENTO SESC - R$ 575,00
16/08/2018 - COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA REUNIÃO COM ASSOCIADOS APOSENTADOS - R$ 270,00
17/08/2018 - PAGAMENTO VIVO - R$ 75,99

Atenção associadas (os),
a partir de setembro a ASCAPES terá uma bela
novidade para convênios, parcerias, descontos e
vantagens em estabelecimentos diversos.
Aguardem!

Diretoria Executiva:
Presidente: Pedro Arcanjo Matos
Vice-Presidente: Fabiana Santos Pereira
1º Secretário: Paulo Marcello Fonseca Marques
2º Secretário: Rubens Wilfredy da Silva Sousa
1ª Tesoureira: Sandra Regina Silva Ferreira
2ª Tesoureira: Patrisia Rodrigues de Souza
Redação e diagramação:
Fabiana Santos
Fotos:
Fabiana Santos e Pedro Matos

VQQ
O próximo happy hour Vai quem quer,
será no Barão Parrilha e Bar,
na 201 Norte.
sexta-feira, 14.9.2018
às 18h18
comanda individual

