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- Art. 96 e 97 do PIDP

Informes:
Clube do Livro
Colônia de Férias
Gastos da Associação

8º Encontro Aberto
O 8º Encontro Aberto teve início com recados sobre a
liberação do Auditório do Espaço Anísio Teixeira para
transmissão do jogo do Brasil na Copa. Também foi
informada a seleção da proposta para programação e
design do site da ASCAPES. Das cinco propostas
recebidas, o Conselho Deliberativo selecionou a de
segundo menor valor (R$ 2.250,00), do designer Fábio
Nakatani. Também foi informado que o Conselho
Deliberativo não aprovou a contratação da palestra sobre
a Reforma da Previdência já pré-agendada para o dia
28.6.
O Conselho recomendou consulta à Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP) sobre a
possibilidade de uma palestra gratuita. Também sugeriu que a CAPES fosse consultada sobre o possível pagamento pela
instituição e que a ASCAPES identificasse a quantidade de servidores que estão na situação de migrar de regime previdenciário.
Os membros da Diretoria Executiva explicaram que já haviam consultado a CAPES e que eles poderiam pagar apenas com
recursos de AEE (Atendimento Educacional Especializado) muito abaixo do valor (R$ 400,00). O palestrante acertou um desconto
com a ASCAPES, reduziu de R$ 2.500,00 para R$ 2.050,00.Foi identificado pela Diretoria Executiva que os servidores que
ingressaram antes de fevereiro de 2013 (público alvo da palestra) na CAPES chegam a 183 de um total de 348 (contando apenas o
período 2003/2013). Além disso, há uma palestra da Funpresp organizada pela CGGP para o dia 4/7, sendo ainda mais relevante
ter uma palestra mais imparcial antes do dia 4. Também foi feita tentativa de contato com a ANFIP, sem sucesso. O prazo é curto e
a Diretoria defende o pagamento da palestra pela importância na vida futura dos servidores. O prazo para migrar ou não de regime
previdenciário encerra dia 27.7.
Recursos Edital Interno 1/2018
Pedro relatou a reunião realizada na manhã da quinta-feira, dia
14, com os cinco servidores que apresentaram recursos
relacionados ao resultado preliminar do Edital Interno 1/2018 Curso de Aperfeiçoamento Linguístico. Ele ressaltou que a
ASCAPES participou da última reunião dos organizadores do
edital antes do lançamento da chamada e que na época a
impressão era de que o processo seria transparente, diferente
de boa parte dos relatos sobre a primeira edição (turma de
janeiro). Segundo ele, apesar da institucionalidade da atual
seleção provida pelo Edital, o processo ficou com uma imagem
muito ruim perante os servidores e os relatos indicam muitos
problemas de isenção na seleção. A consequência dramática
disso é que o que deveria servir de estímulo aos servidores
acabou se transformando em uma crise de clima institucional.
Foram ouvidos relatos de quem participou da primeira seleção,
de quem viajou em janeiro, de pessoas que registraram
situações nas diferentes diretorias, independente de estarem
participando do processo. Ressalta-se que os seis integrantes
da Diretoria da ASCAPES não participaram das duas seleções,
portanto toda a mobilização da Associação é isenta com
objetivo de representar de forma ativa os servidores.
Pedro informou que o assunto seria tratado em reunião com a
DRI e a CGGP no início da tarde.

Segue relato deste encontro que contou com a presença de
Pedro, Fabiana, Paulo, Sandra, Rubens (da ASCAPES), Adriano
(CGGP), Helena e Patrício (DRI). Pedro apresentou algumas
reclamações que foram levadas à ASCAPES sobre o processo,
Helena falou como foi organizada a seleção. A ASCAPES
elencou alguns pontos: vício de origem no processo ao permitir
diferentes critérios e ainda discricionariedade por parte das
Diretorias; que a atual seleção é a "próxima", pois foi defendida
no ano passado como a que daria certo, mas que as discussões
e problemas são idênticos ao da versão anterior; foi apontado
também que o argumento da estratégia de cada diretoria não
pode prevalecer sobre a necessidade de uma seleção igual para
toda a CAPES; que processos como este devem ser
coordenados pela DGES, com a criação de uma comissão com
representantes de todas as diretorias, independente do recurso
ser fruto de parceria no âmbito de uma diretoria. Por parte da
DRI foi sugerido que a Associação defenda a edição e que
sugira melhorias para a próxima, que, se for realizada, terá um
número reduzido de vagas. Pedro ressaltou que a ASCAPES
tem papel representativo e que se algum servidor que se sentiu
prejudicado quisesse entrar com ação judicial, a Associação teria
que apoiar e que isso poderia prejudicar todo o processo,
resultando no cancelamento da turma.

PIDP
Dois tópicos do Programa Institucional de Desenvolvimento de Pessoas (PIDP) estão em debate pelos servidores: vedação de
afastamento total para participar de programa de pós-graduação stricto sensu se o curso for realizado na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) - Art. 96; e afastamento parcial (Art. 97). A ASCAPES solicitou à CDP
levantamento de quantos servidores conseguiram afastamento total nos últimos 5 anos para cursos realizados na RIDE. Há um
entendimento de que muitos colegas foram beneficiados enquanto outros permaneceram na CAPES e que agora os que
aguardavam a sua vez não poderão. Este é um direito que não poderia ser retirado, pois o afastamento é para dedicação aos
estudos, o que a CAPES exige inclusive de seus bolsistas, não interessando o local do curso. O recado do PIDP no entendimento
dos presentes é de que se o servidor quiser fazer uma pós-graduação stricto sensu, que não faça em Brasília. Com o levantamento
que a ASCAPES aguarda da CDP, serão dados encaminhamentos sobre a mobilização necessária que buscará modificar os
referidos artigos.

Informes
17 pessoas se inscreveram para o Clube do Livro. A primeira
reunião está marcada para o dia 26.6, na sala L do Espaço
Anísio Teixeira - 10h.

Quinta-feira, 28, às 15h. Agendado evento demonstrativo
do Clube de Ideias - convênio com colônia de férias com
atividades focadas em robótica, audiovisual e STEAM
(ciência, tecnologia, engenharia e matemática por meio das
artes e design). Associados ASCAPES terão 20% de
desconto na colônia.

A ASCAPES recebeu a seguinte informação da Comissão CAPES
Sustentável: A arrecadação de foi encerrada. Sobre a destinação: será para
as equipes de copeiras e de limpeza, isso foi decidido por meio de uma
pesquisa enviada via Capes_geral. 90% votou pela doação pra o público
interno e para as 2 equipes.

Informes
Últimos gastos da Associação:

