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Ata de Reunião Extraordinária da Comissão Interna de Supervisão 1 

dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação, realizada 2 

no dia 29 de abril de 2015 3 

Aos vinte nove dias do mês de abril de 2015, às  quatorze horas, 4 

reuniram-se na Rua Sena Madureira, 1500 – Vila Clementino, São Paulo 5 

– SP, os membros da Comissão Interna de Supervisão desta 6 

Universidade em conjunto co, a Pró Reitoria de Gestão com Pessoas, 7 

pela CIS: Claudio Bevilaqua, Maria José Conceição dos Santos, Andrea 8 

Roth, Anna Maria de Jesus; ausências justificadas: Marco Antônio 9 

Henrique, Sérgio Pereira, Carlos Eduardo da Silva Fontoura; ausentes: 10 

Ivete Rodrigues Macedo e Silva, Lilian Bispo de Oliveira, Sandra Regina 11 

Lima Santos, Célia Nunes Resende, Rosileide  de Cássia Nunes 12 

Pinheiro. Pela Pró- Reitoria de Gestão com Pessoas: Norberto Lobo  13 

Pauta:  1- Comissão para Seleção de Instrutores e Coordenadores dos 14 

Cursos de Capacitação da UNIFESP; (Constituição – Representante das 15 

Subcomissões de Capacitação dos Campi, Gestão Central e HU). 16 

Encaminhamento da primeira reunião conjunta com a Pró-Reitoria  -   17 

2014: Lobo informou que neste ano os cursos oferecidos no primeiro 18 

semestre foram em EAD, diferentemente do ano passado que foram 19 

fornecidos na forma presencial; 2- Orçamento para capacitação em 20 

2015: Lobo Informou que o valor é R$ 500.000,00, mas não sabe ao 21 

certo quanto virá em virtude dos cortes orçamentários do governo, e 22 
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como será dividido o percentual entre qualificação e capacitação; 3- 23 

Autonomia das Subcomissões de Capacitação dos Campi; ( Realizar as 24 

capacitações  conforme as demandas específicas do Campus); 25 

Lobo informou que no segundo semestre do ano passado foi verificado o 26 

diagnóstico dos Campi e será verificada a disponibilidade orçamentária 27 

para atendimento das demandas; 4- Regimento da Comissão de 28 

Capacitação Adequação – ( Disponibilizar para comunidade, Chamar 29 

reunião para eleger Coordenador e Vice-Coordenador, adequar as  30 

representações e os mandatos dos membros): Lobo informou que no 31 

regimento, há uma discordância quanto a Comissão de Capacitação ser 32 

um órgão assessor, ou independente, Conceição informou que o 33 

segundo o regimento interno atual a comissão não está a cima do 34 

dirigente de RH, e sendo assessor ou não, não inviabiliza os atos do 35 

mesmo, Lobo informou não haver problema algum quanto ao formato da 36 

comissão central ter um representante de cada subcomissão de 37 

campus; 5-  Comissão de Avaliação de Desempenho: Lobo informou 38 

que o docente responsável pela Comissão de Avaliação de 39 

Desempenho propôs que inicialmente, seja feita a avaliação dos 40 

servidores em estágio probatório como teste, e após dos servidores 41 

estáveis; Claudio Propôs qua a avaliação seja no formato 360º, citando 42 

a realizada anualmente na Prefeitura do Município de São Paulo, aonde 43 

trabalhou por vários anos, em que o servidor se auto-avalia, avaliava o 44 

chefe, o chefe avaliava o servidor e todos avaliavam o ambiente de 45 
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trabalho da estrutura do local de trabalho como do que faltava para que 46 

esta fosse adequada ao desenvolvimento das atividades; 6- 47 

Aposentadoria de servidor (Sem anuência): Lobo informou que tem 48 

acontecido com servidores principalmente da enfermagem, nos caso de 49 

afastamento por problemas de saúde com o mesmo CID por mais de 2 50 

anos, inclusive servidores jovens, informou também na obter 51 

conhecimento de todos os casos, mas que este procedimento não deve 52 

ser feito sem anuência do servidor, e também é favorável a verificação 53 

de todos os procedimentos efetuados, de readaptação, da quantidade 54 

de afastamentos pelo mesmo problema; 7-  PNDP (Portaria 27, de 55 

15/01/2014): Conceição informou que já houve o levantamento, mas 56 

ainda não houve a sistematização dos dados pela universidade; 8-  57 

Mobilidade dos Servidores da Enfermagem: Lobo informou que já há 58 

tratativas para o assunto entre a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, 59 

NASF e Diretoria de Enfermagem; 8- Indeferimento de Progressões: 60 

Incentivo à Qualificação e Capacitação (Padronização de Datas para 61 

apresentação de certificados anteriores  ao Decreto – 5.824/2005): 62 

Lobo informou que há muitas solicitações de progressão por 63 

capacitação com certificados emitidos até 5 (cinco) anos antes da 64 

promulgação do decreto em questão e precisa ser definida a carga 65 

horária de excedentes às horas necessárias para a progressão  ao nível 66 

posterior da carreira, está sendo aproveitado 1/3 da horas excedentes 67 

até que seja pacificada essa questão, tendo em vista o mínimo de 20 68 
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horas que pode ser aproveitado de acordo com a legislação em vigor; a  69 

reunião foi encerrada às 17:00h, eu Claudio Bevilaqua digitei a presente 70 

ata.71 
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