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Belo Horizonte-MG, 17 de Março de 2022.
 

Ao grupo: TODOS OS DOCENTES ATIVOS , TODOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS ATIVOS.
 

Assunto: Consulta à comunidade sobre minuta de norma para implantação e regulamentação do
Programa de Gestão no CEFET-MG

Senhores(as) servidores(as),
 
Com cordiais cumprimentos, apresentamos, em anexo, minuta de norma para implantação e regulamentação do
Programa de Gestão no CEFET-MG.
 
O Programa de Gestão é ferramenta que permite mudanças na forma de acompanhamento do trabalho.
Inicialmente previsto pelo § 6º do art. 6º do Decreto nº 1.590/1995, o Programa de Gestão permite que se
adote a mensuração de resultados em lugar do controle de assiduidade. Em 2020, o Programa de Gestão
foi regulamentado pela Instrução Normativa SGDP/ME nº 65/2020 e, em 2021, a sua implementação foi
autorizada para as entidades vinculadas ao Ministério da Educação, por meio da Portaria nº 267/2021.
 
Em face disso, foi preparada a minuta que ora apresentamos. Pedimos que a comunidade acadêmica avalie seu
conteúdo e apresente contribuições por meio do formulário eletrônico disponível no seguinte hiperlink, até o dia
31/03/2022:
 

Questionário para registro de contribuições
 
Além de contribuições por meio do formulário, realizaremos reuniões para que a comunidade possa conversar
sobre o documento, de modo a dirimirmos dúvidas e promovermos melhorias no texto. Essas reuniões ocorrerão
nas seguintes datas e horários:
 

23/03/2020 (quarta-feira), às 09h30
24/03/2020 (quinta-feira), às 14h30
25/03/2020 (sexta-feira), às 09h30
28/03/2020 (segunda-feira), às 14h30

 
Todas as reuniões ocorrerão em sala virtual, acessível no seguinte endereço eletrônico:
 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/wesley-ruas-silva
 
Pedimos que as pessoas que pretendem participar de alguma das referidas reuniões se registrem, previamente,
por meio do seguinte do seguinte hiperlink, até o dia anterior à data da reunião:
 

Questionário para registro de intenção de participação em reunião
 
Não se trata de um questionário de inscrição. A participação nas reuniões independe do registro no formulário.
Contudo, o registro prévio nos permitirá verificar a necessidade de reagendamento, caso o número de pessoas
supere a capacidade da sala virtual.
 
Destacamos que informações sobre os trabalhos institucionais acerca do Programa de Gestão podem ser
conhecidas clicando aqui. Informações sobre o Programa de Gestão na Administração Pública Federal podem

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1590.htm#art6%C2%A76
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-65-de-30-de-julho-de-2020-269669395
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-267-de-30-de-abril-de-2021-317433867
https://questionarios.cefetmg.br/index.php/survey/index/sid/674968/newtest/Y/lang/pt-BR
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/wesley-ruas-silva
https://questionarios.cefetmg.br/index.php/survey/index/sid/515218/newtest/Y/lang/pt-BR
https://www.segep.cefetmg.br/programa-de-gestao/


ser conhecidas clicando aqui.
 
Agradecemos antecipadamente pelas contribuições.
 
Atenciosamente,

(Autenticado em 17/03/2022 17:14) 
FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS 

 DIRETOR GERAL - TITULAR 
 CEFET-MG (11.00) 

 Matrícula: 980644 
 

(Autenticado em 17/03/2022 17:06) 
WESLEY RUAS SILVA 
SECRETARIO - TITULAR 

 SEGEP (11.68) 
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Para verificar a autenticidade deste documento entre em
https://sig.cefetmg.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 141, ano: 2022, tipo:

MEMORANDO CIRCULAR, data de emissão: 17/03/2022 e o código de verificação: aaeacd3022

Copyright 2007 - Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - CEFET-MG

https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/programa-de-gestao/NotaTecnicabancodepontosedescontoremuneratoriopelodescumprimentodemetasIMPOSSIBILIDADE1.pdf
https://sig.cefetmg.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

