Relatório 03/CNS
Brasília, 21 de julho de 2017

Reunião realizada no período da manhã de 21 de julho de 2017 com os membros
da CNS Marília Cristyne Souto Galvão Barros Matsumoto (Sintietfal – IFAL) e
Aliomar da Silva (Sinasefe – IFES) e a Coordenadora-Geral de Desenvolvimento de
Pessoas da Rede Federal, Silvilene Souza da Silva e o Coordenador-Geral de
Infraestrutura e Inovação da Rede Federal, Daniel Ferraz de Godoy. A reunião contou,
ainda, com a presença para registro do jornalista do Sinasefe, Mário Júnior.
A reunião foi agendada após provocação ocorrida na reunião anterior dessa CNS
que chegou a ir à sede do MEC e, na ocasião, tratou diretamente com o CoordenadorGeral de Gestão de Pessoas do MEC, Laércio Roberto Lemos de Souza, para tratar da
necessidade do retorno do funcionamento da CNS. O mesmo indicou que o assunto
deveria ser tratado diretamente com a Setec.
A pauta da reunião foi retorno das atividades da CNS com urgência e a retomada
de questões que já estavam em fase de encaminhamento desde a ultima reunião, como
cursos de capacitação para os TAEs já aprovados pela CAPES, disposições sobre
afastamento de TAEs para capacitação, atualização, critérios de ingresso, descrição dos
cargos e racionalização do PCCTAE, RSC TAE, TAE substituto, situação dos
servidores dos colégios militares, acordo de greve (aprimoramento da carreira e
aumento salarial) e a necessidade do estabelecimento de uma agenda de reuniões entre o
SINASEFE e o MEC.
Diante do exposto, após discussão dos pontos para contextualização e
conhecimento da situação atual, a Coordenadora-Geral de Desenvolvimento de Pessoas
da Rede Federal concordou que há a necessidade do retorno às atividades da CNS, mas
indicou que a Subsecretaria de Assuntos Administrativos, enquanto coordenação da
última comissão, é que deveria provocar ou agilizar o retorno da mesma, bem como
destacou a necessidade da participação do MPOG para deliberação dos pontos que
envolvam questão orçamentária. Indicou que estará de férias nos próximos dias, mas
que, tão logo retorne, na data de 15/08/2017 estará agendando a próxima reunião entre o
SINASEFE e a SETEC para discussão dos pontos relativos ao acordo de greve.
Após a reunião com a SETEC, os membros da CNS/SINASEFE dirigiram-se à
SAA e foram recebidos pelo Subsecretário, Josemir Martins da Silva, que informou que
uma vez vencida a Portaria da última CNS (Portaria de 26/06/2012 com prazo de 03
anos) caberia à Secretaria Executiva a expedição de nova Portaria designando os
membros participantes da comissão.
Desta forma, será encaminhado ofício à Secretaria Executiva do MEC, bem
como, agendada reunião com a mesma, provocando a necessidade de emissão de nova
Portaria para que sejam retomadas as atividades da CNS.

