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Ata da reunião extraordinária da Comissão Interna de Supervisão dos Servidores 1 
Técnicos –Administrativos em Educação da UNIFESP, realizada no dia 06 de maio de 2 
2014. 3 
 4 
(i) Abertura dos trabalhos: No dia seis de maio de dois mil e quatorze, no espaço social 5 
situado à Rua Borges Lagoas, 311, sala dois nesta cidade. Às 14:25h teve início os trabalhos, 6 
presentes os membros da comissão: Maria José Conceição dos Santos, Anna Maria de Jesus, 7 
Ivete Rodrigues e Silva, e Sergio Pereira, ORDEM DO DIA: encaminhamento da reunião do dia 8 
vinte oito de abril do ano corrente, para tratar das datas que ocorrerão as visitas aos Campi. Foi 9 
deliberado que as visitas serão iniciadas pelo Campus São Paulo no final do mês de maio e 10 
que o espaço depende da disponibilidade, segunda visita Campus São José dos Campos em 11 
data para ainda ser agendada, terceira Campus Diadema início do mês de junho, quarta 12 
Campus Guarulhos e Osasco, no dia 23 de Junho e quinta Baixada Santista no início do mês 13 
de julho. A Sandra justificou suas ausências alegando que está passando por momento de 14 
dificuldades, por conta disso pretende pedir vacância como membro desta Comissão, Ivete 15 
sugeriu que ela solicitasse afastamento temporário. (ii) Informes Ivete informou que recebeu 16 
convite do Sr. Carlinhos para participar como ouvinte da reunião que trata dos assuntos 17 
referente a jornada de trintas horas, e trará os informes da discussão para a CIS. A Conceição 18 
informou sobre a reunião do CONSU em que o Campus ficou de enviar um dos seus 19 
representantes, comentou a respeito  dos servidores lotados nos anexos conhecidos como 20 
“casinhas” e que estão à margem das informações sobre a jornada das trinta horas semanais e 21 
que é necessário convocar esses servidores para estarem presentes nas reuniões que trata 22 
deste assunto, fez um encaminhamento para a Comissão das trinta horas solicitando uma 23 
reunião em que deverá ser tratado a ampliação daquela comissão para que a CIS, bem como o 24 
SINTUNIFESP tenham representantes e que estes representante desempenhem um papel 25 
fiscalizador com total isenção e imparcialidade. (iii) Ordem do dia: Material para a 26 
apresentação da CIS nos campi, Material para os boletins informativos, dando informe das 27 
discussões que foram feitas na Reitoria. (iv) Encerramento dos trabalhos Com a palavra a 28 
coordenadora Maria José Conceição dos Santos agradeceu a presença de todos. Nada mais a 29 
ser tratado, os trabalhos foram encerrados, tendo sido lavrada a presente ata por mim, Anna 30 
Maria de Jesus membro adjunta desta comissão, que depois de aprovada será assinada por 31 
mim e pelos representantes presentes na reunião. 32 
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