
FORPLAD 

1A REUNIÃO DE 2016 

GT ADMINISTRAÇÃO, 09/03/2016 – PELOTAS – RS 

Presentes: listagem anexa 

A reunião foi iniciada às 16:00 h, com a apresentação dos participantes. Após foram relatada 

as decisões das últimas reuniões da Comissão de Administração, realizadas em 01 e 02 de 

fevereiro de 2016, na UFABC e 08 de março de 2016, na UFPEL. 

1. TERCEIRIZAÇÃO 

1.a. Capacitação de gestores e fiscais de contratos 

 A primeira turma, abrangendo as regiões norte, nordeste e centro oeste, foi realizada em 

Goiás, no ano passado. Neste encontro surgiu a ideia de sistematizar um manual padronizado 

sobre o tema, que será lançado no dia 10/03/2016, na plenária do FORPLAD. A ideia é que se 

façam eventuais revisões nesse instrumento no terceiro fórum de 2016. A capacitação paras as 

IFES das regiões Sul e Sudeste será realizada nos dias 17 e 18 de março deste ano na Unifesp, 

São Paulo. 

1.b. Preenchimento do formulário sobre a terceirização do exercício 2014 e 2015 

Em relação ao preenchimento dos dados sobre a terceirização do exercício 2014, a 

coordenadora mostrou planilha contendo quais instituições preencheram as informações e 

quais não preencheram, destacando a importância destas informações para a continuidade 

dos trabalhos sobre o tema. Solicitou colaboração dos presentes para que todas as IFES 

encaminhem, no portal do FORPLAD, as informações solicitadas. Será aberto o formulário 

2015. 

1.c. Lançamento do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos em 10/03/2016. 

Tania Mara apresentou brevemente a atividade e comentou o lançamento do Edital. 

2. ENCONTROS REGIONAIS DE GESTORES DE COMPRAS 

Foi destacada a importância de definirmos um formato para que o evento que permita aos 

participantes uma maior aproximação e colaboração entre as Instituições com vistas a 

melhorar as nossas compras e facilitar o dia-a-dia das pessoas que trabalham nessa área. 

Foi apresentada a pauta comum para o evento, decidida em reunião realizada na UFABC: 

Planejamento  de  compras, Banco  de  padronização  de  materiais  e  CATMAT, 

Compras  compartilhadas, Processos  de  importação e 

Aquisição  compartilhada  de  Livros  digitais  e  sistemas  de  bibliotecas  on  line 

em  nível  nacional e solicitada proposta de metodologia comum para os encontros. 

Uma das sugestões foi no sentido de que o problema das compras não é o pregão em si, mas a 

especificação dos itens que compõe o processo. Diante disto a proposta é levar ao evento um 

catalogador de material do Ministério do Planejamento para falar a respeito do assunto. Em 

contraponto foi colocado a necessidade de discutir no encontro a ideia de padronização de 

itens entre as instituições e tentar consolidar uma proposta para depois ser levada ao 

Ministério do Planejamento. 



O formato aprovado para o evento será uma palestra inicial mais global e motivadora, 

discussão dos itens da pauta em grupos de trabalho e discussão em plenária para 

encaminhamentos. 

3. REDUÇÃO DE GASTOS COM PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL 

A Profa. Denise (UFC) fez explanação sobre quem e como são feitas as publicações na UFC, 

com o objetivo de verificar o que de fato é exigência legal e que é discricionário. Após será 

aplicado questionário a todas as IFES visando levantar informações relativas ao assunto a fim 

de verificar a possiblidade de diminuir os atos publicados no DOU e fazê-lo no boletim interno 

da instituição, com o objetivo de diminuir custos. Se necessário, propor inclusive alterações em 

legislação para que isso se viabilize. Para redução de custos é importante verificar o conteúdo 

que está sendo publicado, tentando enxugar o texto. Às vezes é transcrito, por exemplo, o 

texto integral do objeto de uma licitação ao invés do seu resumo. 

4. CAPACITAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 

A profa Rosilda informou sobre o seu trabalho junto à ESAF de Salvador – Bahia para 

capacitação em avaliação de bens imóveis. O curso tem duração de 40 horas, com cerca de 36 

participantes e a possibilidade de abertura de turmas exclusivas para o FORPLAD. O GT 

aprovou a abertura de três turmas: uma em Salvador, uma em Brasília e outra em São Paulo, 

com no máximo duas pessoas por instituição. É uma capacitação destinada prioritariamente 

para o pessoal de engenharia. Rosilda vai verificar a disponibilidade de datas com a ESAF.  

5. CURSO E SEMINÁRIO SOBRE IMPORTAÇÕES NA UFPR 

A UFPR vai realizar, nos dias 27 a 29 de julho, um curso no dia 27/07 e Seminário nos dias 28 e 

29 de julho sobre importações, baseado na nova lei do marco da ciência, tecnologia e 

inovação. O email para contato é import@ufpr.br. 

6. DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS 

O levantamento da situação da depreciação de bens imóveis e móveis, inclusive os intangíveis 

foi retomado. O Sr. Tiago, coordenador do FONDCF, apresentou questionário a ser aplicado 

pelo Forplad com vistas a levantar informações a respeito do tema e propor soluções 

padronizadas para as IFES. O FONDCF irá sugerir tabela padrão de vida útil para depreciação de 

bens intangíveis. 

7. NOVO MARCO LEGAL PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - LEI 13.243/2016 

Em relação a Lei do marco da ciência, tecnologia e inovação foi criado grupo de trabalho para 

propor encaminhamentos, inicialmente, em relação a duas temáticas: 1. contratação 

temporária de professores e servidores e  2. compras e importação. Os nomes sugeridos 

foram: André (UFERP), Bermudes (UnB) e Edelvino (UFPR), faltando ainda a indicação de 

membro das regiões Sudeste e Norte. 

A reunião foi encerrada às 18h:30min.  

Pelotas, 09 de março de 2016 

Profa Nidia Majerowicz  

Prof. Sandroney Fochesatto 
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