
ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS – CSARH-IEL 

 

01.Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, na sala CL04 do 

02.Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, 

03.realizou-se a terceira reunião da Comissão Setorial de Acompanhamento de 

04.Recursos Humanos do referido instituto. Compareceram a Senhora Presidenta 

05.Maria Valéria Barbosa e os demais membros Lilian Demori Barbosa, Siulan Cristina 

06.Lucena de Salles, Adriana de Morais dos Santos e Raiça Fernanda Zocal 

07.Fernandez. A Presidente inicia sua fala informando sobre o e-mail vindo da Câmara 

08.Interna de Desenvolvimento de Funcionários - CDIF sobre a saída do representante 

09.dos presidentes das CSARHs da área de Humanas e Artes, Bruno Silvério de 

10.Freitas, e sobre a escolha de um novo representante, sendo sugerido que fosse de 

11.algum instituto que ainda não tivesse representação junto à CDIF. A designação 

12.ainda não foi feita e os membros estão estudando como será a escolha do novo 

13.representante. Adriana fala sobre a necessidade de trazer a Ginástica Laboral de 

14.volta ao IEL. Valéria diz ter conversando anteriormente com fisioterapeuta do 

15.CECOM e sobre a necessidade de haver um pedido feito pela Direção do Instituto, 

16.além de comentar sobre a Ginástica já ter sido praticada no IEL, mas que foi 

17.retirada. Cristina e Raiça levantam a questão de recentemente ter circulado uma 

18.pesquisa sobre o assunto, vinda do RH e que a Direção chegou a encaminhar uma 

19.solicitação ao CECOM. Adriana fica de recuperar a informação para solicitar 

20.novamente um posicionamento. Todos são favoráveis. Em seguida a Presidenta 

21.realiza a leitura da resposta da antiga CSARH-IEL acerca do questionamento feito 

22.pela funcionária Kátia Aparecida Tegazzini sobre a apresentação de um certificado 

23.que não havia sido incluído na avaliação anterior. É sugerida uma resposta, na qual 

24.são realizadas algumas alterações por sugestões dos membros, que será 

25.posteriormente encaminhada à servidora. Todos são favoráveis. Após, os membros 

26.começam a discutir a atualização do Regimento Interno da CSARH do IEL. São 

27.analisados outros regimentos de unidades como o Instituto de Filosofia e Ciências 

28.Humanas, Instituto de Artes, Instituto de Geociências, Instituto de Física e Instituto 

29.de Biologia. Um dos itens destacados foi a localização do arquivo da CSA, tendo os 

30.membros discutido e decidido por manter um arquivo físico na Secretaria da 

31.Direção do IEL e por, sempre que possível, disponibilizar os documentos em um 

32.arquivo  virtual, através do site do instituto. São propostas algumas atualizações, 

33.mas, devido à necessidade de mais informações, os membros concordam em 

34.marcar uma nova reunião para a discussão e atualização do regimento. Nada mais 



35.havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Raiça Fernanda Zocal Fernandez, 

36.lavrei a presente ata. 


