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Ata da reunião ordinária da Comissão Interna de Supervisão dos Servidores Técnicos –1 
Administrativos em Educação da UNIFESP, realizada no dia 23 de junho de 2014. 2 
 
 

ABERTURA DOS TRABALHOS: Aos vinte e três dias do mês junho de dois mil e quatorze, os 3 

membros da CIS reuniram-se na sala 1 no térreo do Prédio da Reitoria situado na Rua Sena 4 

Madureira, 1500 nesta capital. Às 10:20 h teve início os trabalhos, presentes os membros da 5 

comissão: Maria José Conceição dos Santos, Ivete Rodrigues e Silva, Carlos Eduardo da Silva 6 

Fontoura, Sergio Pereira e Sinval Estevam Gregório de Souza tendo sido justificada as 7 

ausências dos demais membros, exceto por Sandra Regina Lima Santos afastada por motivo 8 

de saúde. EXPEDIENTE: Aprovação das atas, 12 de maio e 26 de maio de 2014. INFORMES: 9 

A representante da CIS na Comissão das 30 horas ressaltou que em reunião com alguns 10 

setores do campus São Paulo denominados pilotos foi apresentada proposta para a 11 

flexibilização da jornada de trabalho, propondo a reorganização dos processos de trabalho, a 12 

otimização de recursos humanos empregados nos ambientes avaliados, sugerindo que estejam 13 

disponíveis pelo menos dois servidores por período em cada setor. Após três meses, será 14 

realizada outra avaliação afim de averiguar os ajustes necessários. Em uma segunda etapa 15 

serão incluídos outros setores, até finalmente incluir gradativamente toda a Unifesp sempre 16 

adequando à legislação vigente. ORDEM DO DIA: Foi ressaltada a necessidade de realizar 17 

uma reunião para estabelecer metodologia a serem utilizadas pelos representantes da CIS nas 18 

comissões nas quais eles estão representando, além de se tratar da representação da CIS nas 19 

subcomissões de capacitação dos campi e adequar as já existentes, conforme ambientes 20 

organizacionais. Deverá ser escolhido representantes técnicos administrativo em educação 21 

para o conselho Pró -Tempore da Pró Reitoria de Gestão com Pessoas – Progesp - para um 22 

período de no máximo noventa dias, quando deverá ser realizada a eleição plenária em todos 23 

os campi para escolha dos representantes no conselho para a primeira gestão. A primeira 24 

sessão ordinária deste conselho foi agendada para 30/06/2014. Foi cobrada pelos membros da 25 

CIS, maior transparência na seleção de instrutores e coordenadores dos cursos do programa 26 

de capacitação presenciais e EaD e, comentado que a educação a distância vem crescendo, 27 

incentivada pelas possibilidades decorrentes das novas tecnologias, sendo essa forma de 28 

educação um meio de democratizar o acesso ao conhecimento e de expandir oportunidades de 29 

aprendizagem, neste sentido os membros da CIS veem com ressalvas a forma atual de como é 30 

estruturada a escolha e seleção neste tipo de capacitação no campus São Paulo; o Moodle, 31 

sistema de administração de atividades educacionais destinado à criação de comunidades on-32 

line, em ambientes virtuais voltados para a aprendizagem colaborativa, deve ser observada por 33 

essa comissão com olhar mais fiscalizador  quanto à publicidade dos cursos e servidores 34 

inscritos como instrutores, tutores, coordenadores ou trainee para participarem da oficina de 35 

reestruturação e ambientação do espaço Moodle SEAD, está carente de divulgação e neste 36 

sentido a CIS também deve atuar como fiscalizador destes sistemas. ENCAMINHAMENTOS: 37 

Pleitear reunião com o SINTUNIFESP a fim de propor plenária para escolha de representante 38 

para o conselho pró-tempore da PROGESP e reunião conjunta com a Pró-Reitoria de Gestão 39 

com Pessoas e Diretor do Departamento para tratar dos assuntos relativos a representantes. 40 

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS: Com a palavra a coordenadora Maria José Conceição 41 
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dos Santos agradeceu a presença de todos. Nada mais a ser tratado, os trabalhos foram 42 

encerrados às 12:10 h, tendo sido lavrada a presente ata pelo secretário, que depois de 43 

aprovada será assinada por mim e pelos representantes presentes na reunião. 44 
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