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Atividades do Fórum de C&T - Local: Brasília  -  Data: 22 e 23 /01/2013 
 
 
Entidades presentes: SINDCT, ASCAPES, APOSEN NACIONAL, ASSEC-MG, ASCT, 
AFINCA. 
Justificaram a ausência: ASSIEC-BE, AFINPI, ASSEC-RJ, ASSEC-PO/GO ASCON-RJ. 
 
O Fórum Nacional das Entidades Sindicais da Carreira de C&T esteve reunido em 
Brasília nos dias 22 e 23 de janeiro, cumprindo a pauta da convocatória. 

O tema principal foi o decreto 7876/2012 e suas consequências para a 
implementação da GQII e GQIII para os servidores NI portadores de certificados 
de conclusão de graduação. 

Da convocatória até a reunião surgiu novo fato, a ON 02/2013 do MP, que 
introduz “ORIENTAÇÕES” para a imediata execução dos pagamentos das GQ’s. 
Este novo fato foi debatido e analisado pelas entidades que atenderam a 
convocatória e estavam presentes na reunião. 

No primeiro dia da reunião, analisaram-se os dois documentos: o decreto 
7876/2012 e a ON 02-MP e foi unificada a interpretação dos representantes 
presentes além das análises das demais entidades, que encaminharam suas 
colaborações por e-mail. 

No segundo dia houve a preparação para reunião com o secretário executivo do 
MCTI, Luiz Antônio Elias, agendada desde a semana anterior. Após a reunião com 
o secretário, foi feita avaliação da reunião e as deliberações do FÓRUM de C&T. 

 

DAS ANÁLISES DO DECRETO E ON. 
1- O Fórum de C&T avaliou em reunião, que o tratamento correto para a 

implementação do pagamento imediato das gratificações de qualificação- 
GQ’s, deve ser utilizado o decreto 7876, de 28 de dezembro  de 2012 e da 
lei 12778  de 31 de dezembro de 2012, que trata das GQ’s por horas de 
especialização. A junção do decreto 7876 e da lei 12788/2012, dá as 
condições necessárias à aplicação.  

2- Concluiu-se que a regulamentação da “nova GQ” deverá ser implementada 
com base nos critério da lei 12278/2012 que altera a lei 11907/2009 mas 
não a substitui, em conjunto com a publicação do decreto 7876/2012, que 
faz regulamentação e dá subsídios que claramente podem ser utilizados 
para aplicação da nova GQ, e que este sejam usadas para regular sua 
aplicação, as Comissões Internas dos Planos de Carreiras da C&T –CIPC’s, 
que já existem e funcionam, nos órgãos da carreira. O Fórum recomenda 
que se continue com o trabalho junto aos CIPC’s e RH’s dos órgãos. 

3- Sobre a reunião com o secretário executivo do MCTI Dr. Luiz Antônio Elias, 
o FÓRUM cobrou o compromisso assumido por ele e pelo Ministro Raupp, de 
divulgar documento que busque padronizar as regras para a aplicação da 
GDACT, junto aos demais ministérios que compõem a carreira. O secretario 
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se comprometeu em divulgar imediatamente as informações dos 
procedimentos aplicados pelo MCTI para avaliação e aplicação da GDACT. 
Sobre a ON 02/2013 do MP, o secretário se mostrou surpreendido com a ON 
e sua forma no mínimo complicada a seu ver de regulamentar a aplicação 
das GQ’s. Informou que já tem reunião com a secretária executiva do MP 
para discutir o assunto. 

4- O FÓRUM, em reunião entendeu que se a entidade não lutar, e muito pela 
GQ’s, os servidores que tem direito à mesma, correm o risco de mais uma 
vez serem prejudicados. 

CONVOCATÓRIA 

O FÓRUM de C&T lembra da agenda das próximas semanas e as atividades. 
Destaquem-se as 2 reuniões de planejamento e pauta das lutas para o ano de 
2013, que consta da agenda do FÓRUM. Estas reuniões serão em Brasília, a 
primeira nos dias 28, 29 e 30 de janeiro para discussões e planejamento das 
ações do Fórum em 2013.A segunda ocorrerá nos dias 26 e 27 de fevereiro de 
2013, para o retorno das bases quanto as aprovações da pauta de lutas.  

O Fórum sugere que as entidades, entre os dias 31 de janeiro e 25 de 
fevereiro façam reuniões e assembléias para discussões e deliberações das 
bases sobre o tema e encaminha-las para a reunião dos dias 26 e27 de 
fevereiro. 

O Local das reuniões acima será na ASCAPES, entidade de representação 
sindical dos servidores da CAPES. 
 
 

AGENDA ATUAL DO FÓRUM DE C&T: 

DIAS 28, 29 e 30 DE JANEIRO DE 2013: (segunda, terça e quarta feira). 
Reunião em Brasília para discussão de planejamento e pauta de lutas em 
2013. início sempre as 10h na CAPES, ASCAPES. 

DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013: (terça e quarta feira). Reunião em 
Brasília para retorno das discussões nas bases, e fechamento do 
planejamento e pauta das lutas para 2013.  Início sempre as 10 h. na CAPES, 
ASCAPES.  

LOCAL: Setor Bancário Norte- SBN, Quadra 2 Lote 6, Bloco L - Edifício CAPES, 
Brasília - DF, 70040-020, Brasil, telefone na CAPES: 0800 61-6161  

Secretaria Executiva do FÓRUM – SINDCT,     Fernando Morais cel 12-9713-88245 

 
e-mail: femorais5@gmail.com    e/ou     imprensa@sindct.org.br  


