
FORPLAD 
1A REUNIÃO DE 2017 

 
GT ADMINISTRAÇÃO, 16/03/2017 – RECIFE – PE 

 
1. Terceirização 
A Coordenação fez um histórico dos trabalhos já realizados sobre a terceirização: 
cursos de capacitação de fiscais e gestores nas regionais, elaboração e publicação 
no Portal do Forplad de um Manual de Fiscalização de Contratos e levantamento 
de dados em 2014 e 2015. A apresentação dos dados consolidados e cruzados 
com outros parâmetros institucionais será realizada no próximo encontro 
Nacional, junto com os dados coletados de 2016. 
 
2.Portaria 28 de 16/02/2017 (Portaria 67/2016) 
Diante do questionamento sobre o que fazer diante da reedição da Portaria 
67/2016, com correção do limite do MEC em apenas 6,5%, foram realizadas 
discussões e destacados os seguintes aspectos: terceirizar a força de trabalho 
não é opção de gestão das IFES, mas uma política de Estado, consequência da 
extinção cargos, com tendência a aumentar devido a expansão de cursos, novos 
campus e áreas construídas e crescente aposentadoria de pessoal de cargos 
extintos, podendo por si só inviabilizar as atividades institucionais; a redução 
orçamentária de OCC e as limitações da Portaria 28/2017 são incompatíveis com 
a sustentação do funcionamento das IFES, no cumprimento de suas atividades 
fim. A Portaria também fere o princípio constitucional da autonomia 
universitária. Diante dessas avaliações e da percepção de que o Forplad deve 
posicionar-se diante desse quadro preocupante, os participantes Roberto 
Gambine (UFRJ) e Maria Lucícilia dos Santos (UnB) ficaram com a tarefa de 
redigir um texto para apreciação do Fórum, relativo às avaliações realizadas no 
GT. 
 
3. Compras compartilhadas de livros e bibliografias digitais 
 
Informados os resultados das discussões sobre compras no âmbito do GT e da 
Comissão de Administração, foi reforçado o encaminhamento das compras 
compartilhadas de bibliografia e livros digitais. Embora haja consenso de que as 
compras compartilhadas sejam mais viáveis em nível regional, e assim está 
sendo realizado pela regionais Norte e Nordeste, no caso do mercado editorial, 
pela sua concentração em poucas empresas, há a necessidade de termos 
diretrizes gerais e nacionais para fortalecer o nosso poder de negociação na 
execução das compras. Nesse sentido foi encaminhado que, junto com a próxima 
reunião da Comissão de Administração, haja um encontro de bibliotecários das 
regionais, dois por regional, para estabelecer as diretrizes para as compras 
compartilhadas na reunião do GT na 2a reunião do Forplad de 2017. 
 
4. Gestão de Riscos  
Foi realizado um breve relato sobre a participação da Comissão de 
Administração junto com a Comissão de Planejamento no estudo sobre Gestão de 
Riscos. A Comissão é composta por Tania Mara (Unifesp), Anailson Gomes 



(UFRN), e em substituição à Denise Correa (UFC), passou a integrar a Comissão 
de Gestão de Riscos Aluisio Souto (UFPB). 
5. Recomposição da Comissão de Administração 
 
Os integrantes da Comissão de Administração indicaram, por consenso, Tania 
Mara (Unifesp), Niedja Paula (UFPE) e Claudio Cesar (UFMS) para 
respectivamente, ocuparem a Coordenação, Vice-Coordenação e Secretaria 
Executiva da Comissão de Administração. 
 
6. Resultados preliminares da pesquisa sobre o Papel da Auditorias 
internas nas IFES  
 
O Auditor da Unifesp, Douglas Pinheiro, apresentou os resultados de sua 
pesquisa com dirigentes das IFES (reitores e pró-reitores) sobre a sua visão a 
respeito das auditorias internas nas Universidades, estabelecendo um diálogo 
com os participantes sobre o que pensavam sobre os resultados apresentados. A 
pesquisa é parte do doutorado do Auditor. 
 


