
Ata da 5ª Reunião Ordinária da Comissão Setorial de Acompanhamento 

de Recursos Humanos – CSARH-IEL 

 

01.Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, na sala CL13 do 

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

03.se a 5ª Reunião Ordinária da Comissão Setorial de Acompanhamento de Recursos 

04.Humanos, contando com a participação de todos os membros da Comissão 

05.composta pela Presidente Maria Valéria Barbosa e dos demais membros: Adriana 

06.de Morais Santos, Lilian Demori Barbosa, Raiça Fernanda Zocal Fernandez e Siulan 

07.Cristina Lucena de Salles. A presidente inicia a reunião passando os informes 

08.previstos na proposta de pauta. Comunica a publicação da ata da 4ª Reunião 

09.Ordinária. Após, informa sobre a publicação do link das minutas “Carreira de 

10.Funcionários da Unicamp” e “Gestão de Desempenho”, propõe o envio de um e-

11.mail para a comunidade do IEL e todos os membros concordam. Em seguida, 

12.informa sobre o e-mail enviado pela direção, agendando reunião com a CSARH para 

13.o dia 22 de setembro de 2016. Em relação ao último informe sobre a ginástica 

14.laboral, Adriana menciona que fez anteriormente pesquisa sobre interesse dos 

15.funcionários para participar da ginástica laboral no período da manhã ou da tarde, 

16.Cristina questiona a possibilidade de ser feita em dois horários e Adriana ressalta 

17.que não se sabe ainda a disponibilidade do CECOM quanto à isso. A Presidente 

18.destaca a importância de pedir um ofício à direção para a retomada da ginástica 

19.laboral e Cristina ressalta a importância de acompanhar o processo junto à direção 

20.e Valéria sugere que a Adriana faça esse acompanhamento. Em relação ao segundo 

21.ponto da pauta, que trata da substituição de um membro para participar das 

22.reuniões das CSARHs da área de Humanas, a Presidente afirma que deveria eleger 

23.alguém para ser responsável por participar das reuniões, pois já irá participar das 

24.reuniões do grupo de presidentes de CSARH. Valéria questiona se alguém se dispõe 

25.e Lilian manifesta sua indisponibilidade e justifica a não participação por estar 

26.participando de outros cursos e grupos de trabalho. A Presidente ressalta a 

27.importância da participação de todos, a relevância das reuniões e de discutir as 

28.questões com os demais colegas. Adriana e Cristina questionam sobre as datas 

29.dessas reuniões, mas a Presidente explica que ainda não foram definidas. Raiça 

30.explica que trabalha de acordo com o cronograma da Pós-graduação e que com a 

31.escassez de funcionários, não sabe se poderá estar presente nas reuniões. Cristina 

32.sugere aguardar a liberação das datas para conversar novamente. Adriana ressalta 

33.que teria apenas dois dias disponíveis por semana e caso as datas não coincidam, 

34.sua participação também estará comprometida. Cristina sugere que sejam 

35.revezados os dias de acordo com a disponibilidade de cada uma e todas 

36.concordam. A presidente passa para o próximo ponto, a discussão do e-mail 

37.enviado pela direção do IEL “Orientações sobre frequência” e expõe que houve 



38.estranhamento quanto ao e-mail enviado em seu setor e foi questionada por outras 

39.pessoas sobre o ocorrido, acha que não foi positivo e que chefias deveriam ter sido 

40.informadas. Raiça expõe que notou muitas especulações a respeito e que a CSARH 

41.deveria ter sido informada a respeito do ocorrido. Lilian acha correto destacar a 

42.questão de frequência, porém acredita que a exposição da reclamação não é 

43.positiva. Todas concordam que o efeito foi negativo entre os servidores e que essa 

44.questão deveria ser levantada e discutida em reunião junto à direção. Quanto ao 

45.próximo ponto, sobre as festas de confraternização, Raiça acredita que a CSARH 

46.não deve encabeçar o assunto e a Presidente concorda e ressalta que já existem 

47.diversas atribuições e dificuldades em participar de todas elas, como das reuniões 

48.que englobam a CSARH. A Presidente explica que na CSARH anterior foi aceita essa 

49.incumbência e ficou como sugestão para a próxima gestão se responsabilizar pelas 

50.festas de confraternização dos funcionários. A Presidente sugere que seja feita uma 

51.comissão específica para isso. Todos os membros concordam com a colocação, 

52.Cristina e Adriana se disponibilizam a participar e montar essa comissão. A 

53.Presidente passa para o quinto e último tópico da pauta, sobre a proposta de 

54.atualização do Regimento da CSARH e explica que atualmente é bastante 

55.semelhante à proposta da DGRH, e que com base nesse modelo e nos pontos 

56.levantados anteriormente, fez as alterações sugeridas alterando ou adicionando 

57.algumas partes. A Presidente fez a leitura e o destaque dos pontos e fica acordado 

58.o envio via e-mail para releitura e análise para fechamento das sugestões de 

59.alteração. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu Lilian Demori 

60.Barbosa lavrei a presente Ata.    


