
Ata da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Setorial de Acompanhamento 

de Recursos Humanos – CSARH-IEL 

 

01.Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, na sala CL10 do 

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

03.se a 4ª Reunião Ordinária da Comissão Setorial de Acompanhamento de Recursos 

04.Humanos, contando com a participação de alguns membros da Comissão composta 

05.pela Presidenta Maria Valéria Barbosa e dos demais membros: Adriana de Morais 

06.Santos e Siulan Cristina Lucena de Salles. A Presidenta inicia sua fala justificando a 

07.ausência de um dos membros, Lilian Demori. Após, apresenta a proposta de Pauta 

08.para a reunião, sendo a mesma aprovada integralmente por todos os presentes. Em 

09.seguida, após a leitura e aprovação da Ata da reunião anterior, a Presidenta 

10.informa sobre o resultado da Representação dos Presidentes da Área de Humanas e 

11.Artes junto à CIDF e que a Senhora Cláudia dos Reis,  da Faculdade de Educação, 

12.foi indicada e eleita.  Após, a Presidenta faz a leitura do Ofício da SIMTEC 001/16, 

13.encaminhado à CSARH pela Direção do IEL, solicitando a indicação de um 

14.funcionário aposentado no IEL a ser homenageado por ocasião do VI Simpósio 

15.De Profissionais da Unicamp, inserido na programação das comemorações dos 

16.50 anos. Informa ainda que, pelo fato do mesmo ter sido encaminhado à CSA no 

17.período da greve dos funcionários técnicos administrativos, a Direção do IEL não  

18.obteve resposta e decidiu que as Chefias dos Setores do IEL fizessem tal 

19.indicação. Em relação ao quarto ponto da pauta, informa que há interesse de 

20.muitos funcionários do IEL em fazer a Ginástica Laboral na Unidade. Decidiu-se 

21.pelos ali presentes que mediante a esta demanda a Presidenta irá, juntamente com 

22.o RH/IEL, resgatar maiores informações e encaminhará um Ofício solicitando a  

23.implementação novamente da Ginástica Laboral. Em seguida, a Presidenta informa 

24.que irá solicitar um posicionamento da Direção do IEL em relação ao documento 

25.“Modelo Interno de Desenvolvimento de Funcionários”, bem como a definição do 

26.local para o Arquivo Físico da CSARH/IEL, junto à Secretaria da Direção. Há 

27.concordância dos membros ali presentes. Em relação ao sétimo ponto da pauta a 

28.presidenta chama atenção para a necessidade de se apontar um nome para 

29.substituí-la nas reuniões das CSARHs das Humanas, convocadas pelo funcionário 

30.Josué, nosso representante junto à CIDF.  Houve uma ponderação dos membros 

31.presentes pelo fato de não se sentirem a vontade em fazer tal apontamento na 

32.ausência de dois membros da Comissão. Assim, todos concordaram em discutir este 

33.ponto na próxima reunião. Finalizando, a Presidenta informa que será retomada a 

34.discussão da “Proposta de Atualização do Regimento da CSARH/IEL”. Nada mais 

35.havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu Siulan Cristina Lucena de Salles lavrei 

36.a presente Ata.    


