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Ata da reunião extraordinária da Comissão Interna de Supervisão dos Servidores 1 
Técnicos –Administrativos em Educação da UNIFESP, com a reitoria realizada no dia 22 2 
de novembro de 2013. 3 
 4 
 5 
 (i) Abertura dos trabalhos: Aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2013, às 11:25 6 
horas, reuniram-se na sala de reuniões do 5º andar do Edifício da Reitoria, situado na Rua 7 
Sena Madureira, nesta capital, os membros da Comissão Interna de Supervisão, com 8 
Magnífica Reitora Prof.ª Dra. Soraya Soubhi Samili para tratar dos assuntos pautados no ofício 9 
nº 001/2013 – CIS/UNIFESP. (ii) Ordem do dia: Conforme o ofício, a comissão representada 10 
pela coordenadora Maria Jose Conceição dos Santos, coordenadora adjunta Anna Maria de 11 
Jesus e pelos membros: Ivete Rodrigues Macedo e Silva, Marcelo de Carvalho da Conceição, 12 
Sandra Regina Lima Santos, Sergio Pereira e Sinval Estevam Gregorio de Souza foi 13 
apresentada à Magnifica Reitora, que recepcionou a todos com boas vindas, em seguida foi 14 
tratado o segundo item da pauta - infraestrutura para os trabalhos da Comissão, ocasião em 15 
que a Reitora enfatizou que a CIS receberá um espaço neste prédio da reitoria que terá sala 16 
para arquivos, mesa para computadores e comporá o ambiente com a Comissão Permanente 17 
do Pessoal Docente - CPPD e uma funcionária técnica administrativa fará o serviço de 18 
secretaria para as duas comissões; a Magnífica Reitora apoiou a intenção da CIS de visitar e 19 
interagir com os outros campi achando a iniciativa muito positiva no sentido de descentralizar 20 
as comissões, a Reitora indicou o representante Sergio Pereira para compor o grupo de 21 
trabalho que trata do dimensionamento e capacitação por sua dedicação em buscar 22 
alternativas para melhoria das condições dos servidores. Quanto às parcerias fomos 23 
informados que a UNIFESP está fazendo parcerias com a Ordem dos Advogados do Brasil 24 
(OAB) e com a Receita Federal a fim de qualificar os servidores, e que é construtivo buscar 25 
parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), Escola de Administração 26 
Fazendária (ESAF), Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Institutos Federais, neste aspecto é 27 
necessário nos reunirmos com a Pró-reitoria de Extensão e Pró-reitoria de pós graduação e 28 
pesquisa a fim de tratarmos dos interesses referente a qualificação dos servidores Técnicos 29 
Administrativos em Educação (TAE). A Comissão, através de sua coordenadora, informou à 30 
Reitora que em 2010 foi criada uma comissão para avaliar o desempenho dos servidos TAE 31 
através de uma ferramenta elaborada por esta comissão que serve como instrumento de 32 
avaliação e seus critérios foram discutidos no Conselho Administrativo. Os itens 6, 7 e 8 da 33 
pauta que são: Garantia de espaços para capacitação dos servidores, criação de laboratório de 34 
informática em todos os campi para qualificação dos servidores e a situação do 35 
reposicionamento dos aposentados são assuntos a serem tratados especificamente com a 36 
Secretaria de Gestão de Pessoas. (iii) Encerramento dos trabalhos Nada mais a ser tratado 37 
com a palavra a Magnífica Reitora Prof.ª Dra. Soraya Soubhi Samili agradeceu a presença de 38 
todos e os trabalhos foram encerrados às 12:25 h. tendo sido lavrada a presente Ata pelo 39 
secretário que depois de lida e aprovada em sessão será assinada por quem de direito. 40 
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