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Associação dos Servidores da CAPES-MEC

ARTICULAÇÃO

REUNIÃO COM A DGES
PRIMEIRO ENCONTRO COM A DIRETORIA DE
GESTÃO FOCOU EM MOBILIDADE DOS
SERVIDORES E TRANSPARÊNCIA SOBRE
REFORMULAÇÕES NA CAPES
Na manhã da quarta-feira, 16, a nova
Diretoria Executiva realizou uma importante
reunião com o diretor de Gestão, Anderson
Lozi.Foi um encontro muito produtivo e
receptivo em que apresentamos nossa
proposta de gestão e também algumas das
prioridades dos servidores da CAPES com
relação a DGES.
O documento entregue ao diretor, no
espírito de transparência da nossa gestão,
foi enviado a todos os associados.

Entre as prioridades dos servidores da CAPES com relação a DGES,
- mobilidade dos servidores:
a) tema para o qual se pede maior atuação da DGES, por conter em sua estrutura a CGGP .
b) que a DGES seja a ponte para sensibilizar os demais Diretores sobre esse tema.
c) sugerimos, enquanto não temos planejamento estratégico ou mapeamento de competências,
um banco de curriculos dos servidores que auxilie as permutas.
- transparência sobre a Reformulação física e conceitual da Capes:
a) solicitamos transparência a respeito da reformulação física e de estatuto da instituição.
b) solicitamos transparência e publicização das regras para o uso de vagas da garagem.
c) sugerimos a utilização da última sala interna do prédio como um "Espaço Multiuso" do
servidor.
- teletrabalho a) solicitamos a recomposição e inicio efetivo dos trabalhos do GT nomeado
sobre o tema, mas que nunca se reuniu de fato. - vacina de gripe a) foi confirmada que deve
acontecer nas próximas semanas

ESPORTES

27

pessoas confirmaram presença na corrida

3

3

atestados;

pessoas não compareceram na corrida,
mas fizeram o ressarcimento;

R$ 3.068

em investimento;

O frio do início da seca em Brasília não foi suficiente para parar
os corredores da ASCAPES. Na noite de 12 de maio, foram 35
servidores a enfrentar o desafio de 5km ou 10km. O objetivo agora
é compormos uma equipe de corrida que se encontre mais, treine
mais e interaja cada vez mais.

DEMOCRACIA
DIRETA

ENCONTRO ABERTO
O PRINCIPAL TEMA DO ENCONTRO DA SEMANA
FORAM OS FINANCIAMENTOS A ESPORTES

A respeito dos Esportes:
a) há constatação de que atualmente a associação patrocina apenas a modalidade Corridas
(individuais). Foram sugeridas a criação de um Time de Corrida Ascapes e a participação em
Corridas de Revezamento, prezando pelo espírito de estimular os esportes em grupo, e assim
reforçar a socialização.
b) Foi sugerido que exista um limite anual por pessoa para a quantidade de corridas
patrocinada pela associação. Foi sugerido também que, para dar mais seriedade ao dinheiro
empregado com as inscrições, o associado pague sua inscrição e posteriormente peça
ressarcimento à Ascapes.
c) foi sugerida a equalização dos gastos com os diferentes esportes apoiados (o mesmo valor
empreendido para uma modalidade, o deve ser para a outra). foi sugerida a existência de um
teto monetário para gasto com o quesito “esportes”.
Ficou decidido que dois colegas apresentarão duas propostas a respeito do
financiamento ou não das corridas, a serem previamente apresentadas no Encontro
Aberto e oficialmente apresentadas na 2ª Assembleia da Ascapes (14 de junho).

GASTOS DA ASCAPES
15/05 a 23/05

INGLÊS NOS
EUA
Curso

INFORMES

de

Aperfeiçoamento
Linguístico
servidores

da

para
CAPES

O edital que selecionará a segunda turma de servidores da CAPES que participarão do Curso
de Aperfeiçoamento Linguístico na Northen Virginia Community College, nos Estados Unidos,
está prestes a sair. O documento será divulgado em breve e será formulado com base em
critérios sugeridos pelas próprias Diretorias da CAPES, para melhor atender as demandas
específicas de seus setores. O curso será realizado no período de 1º de setembro a 15 de
outubro de 2018. O Presidente da ASCAPES, Pedro Arcanjo, participou da última sobre
critérios da chamada. Fiquem atentos a essa grande oportunidade de formação.
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ARCA
Articulação
das

Nacional

Carreiras

Públicas

No último dia 18 de maio, o presidente da ASCAPES, foi conhecer a Articulação
Nacional das Carreiras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável (ARCA)
cujo evento de lançamento aconteceu na Câmara dos Deputados.
Acesse o Manifesto da ARCA: http://www.ascemanacional.org.br/wpcontent/uploads/2018/05/Manifesto-Arca-Desenvolvimento.pdf
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