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Ata de Reunião Extraordinária da Comissão Interna de Supervisão 1 

dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação, realizada 2 

no dia 19 de outubro de 2015 3 

 4 

Aos dezenove dias do mês de outubro de 2015, às quatorze horas, 5 

reuniram-se em sua sede, situada à Rua Sena Madureira, 1500 – Vila 6 

Clementino, São Paulo – SP, os membros da Comissão Interna de 7 

Supervisão desta Universidade: Maria José Conceição dos Santos e  8 

Claudio Bevilaqua; ausentes por motivo de licença médica Ivete 9 

Rodrigues Macedo e Silva; ausentes Anna Maria de Jesus; ausência 10 

justificada: Andréa Roth, Carlos Eduardo da Silva Fontoura reuniram-se 11 

com o Diretor de Gestão de Pessoas: Norberto Lobo, e a Coordenadora 12 

do Setor de Capacitação: Sandra Vieira de Paula;  Informes:  as pautas 13 

dessa reunião foram: a) agenda de reuniões 2016; b) Capacitação 14 

Orçamento 2016 x Demandas programadas x consolidadas; c) 15 

Bolsas/Incentivo a qualificação: Edital 2015, desdobramentos das 16 

demandas atuais (orçamento); d) Mestrado Profissional – Profiap – 17 

informes sobre a proposta de adesão, ampliação do número de vagas 18 

no Mestrado Profissional em Gestão Pública no Campus Osasco (em 19 

andamento), comissão de estudo para programa próprio (cronograma); 20 

e) Comissões Agregadas: avaliação de desempenho; 21 

redimensionamento/alocação interna de vagas (andamento), comissão 22 

de estudo e identificação dos ambientes organizacionais (proposta): 23 
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Discussões e Deliberações: a) as reuniões entre DDGP e CIS serão 24 

trimestrais a partir de fevereiro de 2016; b) Norberto Lobo informou que  25 

os campi Diadema e Osasco já reservaram um percentual de seus 26 

orçamentos para capacitação, a estimativa de impacto financeiro com as 27 

ações de capacitação da universidade podem chegar a R$ 350.000,00 28 

(trezentos e cinqüenta mil reais) neste ano e a Pró-Reitoria de 29 

Administração explicará como foi gasto este montante no próximo 30 

CONPESSOAS, como a verba é enviada pelo governo e como é dividida 31 

para as ações de capacitação e desenvolvimento dos servidores TAE; c)  32 

Bolsa Incentivo a qualificação: Norberto Lobo informou que o edital está 33 

aberto e como ocorre com a capacitação há uma previsão orçamentária 34 

para o pagamento das bolsas, mas que o governo pode enviar verba a 35 

menos em virtude dos cortes orçamentários. Conceição propôs que os 36 

servidores sejam incentivados a se qualificar preferencialmente dentro 37 

da própria instituição; d) Lobo informou que foram realizados todos os 38 

trâmites necessários para a inscrição no PROFIAP forma realizadas e a 39 

avaliação da proposta será respondida  pela CAPES até o dia 30/11/15, 40 

também propôs que a universidade promova um cursinho preparatório 41 

para o exame nacional ou o ANPAD, como para os instrutores; 42 

ampliação do número de vagas no Mestrado Profissional em Gestão 43 

Pública do campus Osasco para atender os servidores da universidade, 44 

verificar com o Coordenador do campus Osasco se foi ampliado o 45 

número de vagas excedentes do mestrado profissional em Gestão 46 

Pública;  a Comissão de Estudo para programa próprio de mestrado 47 
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Profissional já esta preparando um cronograma de atividades para que 48 

servidores técnicos possam fazer disciplinas em todos os campi em 49 

áreas correlatas as suas funções, na Universidade Federal de Ouro 50 

Preto 10% das vagas da instituição são preferenciais para os técnicos, e 51 

isto está previsto para começar ocorrer aqui no ano que vem; e) 52 

Comissões agregadas: avaliação de desempenho, está em andamento 53 

e no primeiro momento está sendo elaborada a avaliação dos servidores 54 

em estágio probatório, proposto para ser implantado no início de 2016 55 

nos Campi com menor número de servidores em estágio probatório 56 

como piloto; Comissão de Redimensionamento o prazo para 57 

apresentação é fevereiro de 2016 após a tabulação do CENSO; Estudo 58 

de Identificação dos Ambientes Organizacionais está sendo realizado 59 

pela FASUBRA para ser discutido com o MEC e a Comissão Nacional 60 

de Supervisão da Carreira dos Servidores Técnico Administrativos em 61 

Educação, a reunião foi encerrada às 16:30h, eu Claudio Bevilaqua 62 

digitei a presente ata.63 

 

 
 

____________________________ 
Maria José Conceição dos Santos 

Coordenadora  

  
 
_____________________________ 

Claudio Bevilaqua 
Membro 
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