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Associação dos servidores da CAPES/MEC

REUNIÃO COM O
PRESIDENTE DA CAPES

INFORMES
ENCONTRO ABERTO 24.5

GESTÃO COMPARTILHADA-2018/2021
TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

ENCONTRO ABERTO
24.5
Pedro Arcanjo Matos passou os primeiros informes sobre
reuniões realizadas com a APE para atividades da Semana
do Meio Ambiente, comemorada na primeira semana de
junho. Pedro propôs trazer uma feira de orgânicos da
Ecovila da Fercal, a ideia é promover um café da manhã
pago pela ASCAPES.
Todos os GTs já realizaram reuniões, o GT do Estatuto já se
reuniu mais vezes. Também informou que a partir de agora
os GTs deverão ter mais autonomia, para que ele (Pedro)
possa se dedicar a outras ações.
Há também uma proposta de criar um grupo que trate de
assuntos jurídicos (Juristas da ASCAPES) para analisar
questões que envolvem as ações da própria CAPES. Esta é
uma ideia ainda preliminar que será amadurecida mais à
frente.
Pedro informou que a nova gestão ainda não tem acesso à
conta da ASCAPES no Banco do Brasil, mas que os trâmites
estão correndo conforme o previsto. Os custos da semana
serão sempre divulgados no boletim, quando houver (a
exemplo da edição 3, enviada na semana passada). Em
caixa a ASCAPES possui atualmente R$ 387,00.
O assunto Ouvidoria foi explicado por Paulo Marcello aos
presentes e dito que seria levado ao presidente da CAPES
no mesmo dia, logo após o Encontro. Todos concordaram.
Felipe Formiga, falou sobre a questão do campeonato de
futebol, dizendo que a Ascapes chegou a ter 8 times, mas
que a antiga gestão achou por bem não apoiar por envolver
muitos terceirizados. Pedro disse que o entendimento da
atual diretoria é de que é importante envolver terceirizados,
pois o futebol é uma atividade que permite integração entre
diferente pessoas, que ocupam diferentes cargos e isso
ajuda na harmonia dos que trabalham ou já trabalharam na
CAPES. Existe a possibilidade de se cobrar alguma taxa de
coparticipação de quem não é associado e ficou acertado
que haverá uma consulta às mulheres, se há interesse em
criar time feminino. Felipe Formiga ficou de apresentar uma
proposta que apresente o custo com aluguel de campo e
serviço de arbitragem.

A DGES ficou de conseguir um espaço, que será Multiuso
para contemplar as aulas de idiomas e outras atividades que
hoje são realizadas na Associação. Além disso os associados
presentes aceitaram a sugestão da DGES para que a sala de
leitura, hoje localizada em ambiente de muita movimentação
no Térreo, troque com o espaço do Serviço de Informação ao
Cidadão (SIC), que recentemente foi transferido para o –2. A
mudança atende assim as orientações da CGU, que prevê
que o serviço deve estar localizado em local de fácil acesso.
Sobre a questão dos notebooks para a sala de leitura, o
diretor da DGES orientou consulta à DTI.
Curso de aperfeiçoamento linguístico nos EUA - a nova
chamada, que sairá nesta semana, contemplará 30
servidores da CAPES. A divisão de vagas será por diretoria,
tendo a DRI um número maior. Os pré-requisitos serão
diferenciados entre as diretorias, mas divulgados previamente
no edital de seleção.
Pedro disse que seu entendimento é que os servidores
devem colaborar para que a seleção seja feita da melhor
forma e que outras iniciativas assim sejam apoiadas pela
ASCAPES, pois essas ações não devem ser vistas como
privilégios, mas sim como direitos dos servidores, desde que
seja feita de forma transparente e impessoal.
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Diretoria Executiva realiza primeira
reunião com o presidente da CAPES
De forma muito positiva foi realizada a primeira reunião da
Diretoria Executiva da ASCAPES com o presidente da
CAPES, Abilio Baeta Neves. Na tarde dia 24.5, o encontro
durou cerca de 1h30 e foi possível tratar de pontos do
Plano de Trabalho. Pedro Arcanjo Matos, presidente da
ASCAPES, falou das reuniões já realizadas com o diretor
de Gestão, Anderson Lozi, também presente no encontro.
Entre os temas, foi apresentada a proposta sobre a
possibilidade de um Banco de Currículo e intenções para
que os servidores possam incluir suas capacitações,
experiências e interesses em desenvolver trabalhos em
determinados setores. O presidente da CAPES sugeriu
uma consulta periódica aos servidores sobre interesse de
mobilidade e orientou que a ASCAPES trabalhe uma
proposta que deve ser construída em parceria com a
DGES.
Sobre o teletrabalho, o presidente disse que houve a
apresentação de proposta elaborada por uma comissão,
mas que precisava ser complementada. Não foi dado
andamento, tendo em vista que o próprio MEC orientou
que as fundações e autarquias aguardem ações no âmbito
do MEC. O presidente reconhece a necessidade de
trabalhar o assunto e falou que este será retomado, será
refeita a indicação dos membros do Grupo de Trabalho já
prevista em minuta de portaria, mas ressaltou que mesmo
com os trabalhos terminados a CAPES não tem autonomia
para implementar.
Pedro falou sobre a proposta da Diretoria de Gestão para
a questão do espaço Multiuso ter sido aceita pelos
associados presentes no Encontro Aberto, horas antes da
reunião, o que resolverá a questão da sala de leitura e do
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). Ainda sobre os
espaços, ao abordar a reestruturação no prédio, o
presidente da CAPES disse que estão sendo identificadas
alternativas para que seja alugado um novo espaço para a
DTI, que hoje está com superlotação, e o arquivo, pois as
dependências instaladas no edifício Rádio Center estão
fora dos padrões adequados. Por este motivo o trabalho
de reestruturação física do prédio, que teve grupo criado
para este fim, foi interrompido, até que seja encontrada
uma solução.
Sobre a estrutura organizacional, o presidente disse que
este trabalho começou ainda na gestão do prof. Carlos
Nobre e que parte dos estudos foi aproveitado e que
atualmente há um consenso de que há diferenças
estruturais nas organizações das diretorias que envolvem
volume de recursos, atividades e cargos. A ideia é que
seja encontrada uma solução que contemple equilíbrio e
racionalidade para este conjunto de elementos que
precisam ser considerados. O prof. Abilio ressaltou que um
grupo trabalha atualmente nessa reestruturação e vai
apresentar uma espécie de orientação para a reestrutura
que não gere tumulto e que diminua os desequilíbrios
existentes.

Com relação à indicação dos membros para a Comissão de
Ética, o presidente da CAPES pediu o reenvio da lista, pois ainda
não tinha chegado a ele. Pedro enviou a lista logo após a reunião.
Sobre a questão de cargos DAS na comissão, o presidente disse
que a neutralidade é do indivíduo o não do cargo. Houve também
ponderamento para que os representantes da ASCAPES, que
também estão na comissão, ajam conforme a ética e não apenas
na defesa cega dos associados. O prof. Abilio ponderou que os
membros da comissão devem atuar com isenção, tranquilidade e
sem presunção.
Sobre as reuniões da Diretoria Executiva da CAPES, o presidente
confirmou o combinado com a gestão anterior de que sempre que
houver assuntos de interesse dos servidores, a ASCAPES será
convidada a participar.
Ouvidoria - o primeiro secretário, Paulo Marcello, fez um breve
histórico sobre a questão da Ouvidoria, por ter participado de GT
em 2016, que resultou em um documento entregue novamente
ao presidente na reunião. O prof. Abilio disse que está prevista na
reorganização da CAPES uma Ouvidoria, mas disse também que
nada a impede de criá-la antes, até pelo fato de ser
recomendação da Auditoria criar, mesmo sem o cargo DAS, o
que pode ser conquistado posteriormente. O presidente disse que
iria verificar com a APE as providências para criação da Ouvidoria
que ficaria ligada diretamente ao Gabinete.
Sobre a Festa Julina, ficou acordado com o presidente da
CAPES que a festa será realizada no dia 13 de julho, sexta-feira,
no Térreo do prédio. Ele pediu que a ASCAPES e a DGES
trabalhem juntas nesta organização.
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CORRIDA

Conforme decidido em assembleia, a
ASCAPES manteve a corrida Circuito
das Estações Etapa Inverno. A
inscrição já foi feita, falta pagar o boleto
que vence no dia 11/06/2018. Foram 32
inscritos, sendo 31 pagantes e uma
cortesia, a taxa de inscrição é de R$
89,99, totalizando R$ 2789,69 + R$
8,00 de taxa cobrada no boleto
resultando R$ 2.797,69.
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