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AOS DIRIGENTES DE GESTÃO DE PESSOAS DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE
ENSINO

Prezados Senhores,

Buscando oferecer o compartilhamento de experiências na elaboração e

implantação dos Planos de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira TAE com base

nas diretrizes nacionais estabelecidas no Decreto nº 5.825 de 29/06/06, publicado no

DOU em 30/06/06, esta Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da

Educação propõe um fórum de discussão sobre o tema através da utilização de uma

ferramenta tecnológica, disponibilizada e implementada pela Subsecretaria de Assuntos

Administrativos/MEC, que possibilita a disseminação em rede das informações no âmbito

das IFE por meio de grupo específico do PDIC/TAE.

Para participar do grupo de discussão é necessário o cadastramento na

“Comunidade de Gestão das IFE” acessando o site http://gestaoifes.mec.gov.br  e seguir

os seguintes passos:

1. Clique em Cadastre-se, preencha o formulário (não há necessidade 

de preencher o campo URL da página pessoal) e clique em OK somente 

uma vez;

2. Aguarde a confirmação, por e-mail, informando que você foi aprovado

pelo administrador do site;

3. Acesse novamente  <http://gestaoifes.mec.gov.br>  e faça o log in 

colocando seu e-mail completo  e a senha;



4. Clique em Junte-se/Desassocie-se de um Disciplina ou Grupo da   

Comunidade e clique em Request (botão vermelho) ao lado direito do nome 

da comunidade “Comunidade de Gestão das IFES - CGI”;

5. Aguarde a aprovação de um moderador (demora em torno de um 

dia), pois a Comunidade é moderada;

6. Acesse novamente  <http://gestaoifes.mec.gov.br>  e faça o log in;  

clique em Comunidade de Gestão da IFES - CGI e em seguida em Juntar-se

ao lado do Subgrupo “Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da  

Carreira PCCTAE”;

7. Entre no Subgrupo “Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da 

Carreira PCCTAE” e participe das discussões.

Atenciosamente,

                Marcos Aurélio Souza Brito
Coordenador Geral de Gestão de Pessoas Substituto


