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Súmula – 1ª Reunião Geral entre CSARH e Funcionários (Gestão 2013-2015) 

 

Data: 16/10/2013 

Início: 14h15 Término: 15h40 

Local: Anfiteatro IEL 

 

Expediente: 

Foi registrada a presença dos referidos Funcionários por meio de lista própria, totalizando 39 

pessoas. 

A CSARH esclareceu sobre seu papel perante os Funcionários e a Direção, apresentou a área 

dedicada à CSARH no site oficial do IEL e falou sobre os resultados da reunião com a Direção 

do Instituto acerca do Processo Avaliatório/2013. Seguiram-se alguns questionamentos dos 

presentes com esclarecimento dos membros da Comissão. 

 

Assuntos: 

 CSARH/IEL 

Explicou-se aos presentes sobre as funções e obrigações da Comissão, bem como as 

limitações às quais deve se submeter, uma vez que atua como instância assessora da 

Direção representando os Funcionários, ou seja, cumpre seu papel de levar os assuntos da 

comunidade à instância superior do Instituto e argumentar sobre o que é devido, porém não 

detém o poder sobre as decisões finais. 

Foi solicitado por parte dos membros um retorno ou contato mais efetivo da categoria, pelo 

canal de e-mail por exemplo a algum membro, de modo a tornar mais objetivas e claras 

suas solicitações e ponderações à Comissão, evitando interpretações equivocadas 

baseadas apenas em conversas informais de corredor. 

 Site 

Foi exposta o espaço dedicado à CSARH no site oficial do IEL, demonstrando-se todos os 

recursos a serem disponibilizados a partir da data de hoje, tais como lista de membros e 

seus contatos, calendário de reuniões ordinárias (este a ser vinculado ao calendário oficial 

de reuniões da CRH a partir de 2014), normas (Regimento Interno) e informes gerais. Serão 

colocados ainda à disposição da comunidade para consulta: as Pautas das reuniões, 

Súmulas das reuniões realizadas e outro campo através do qual as pessoas poderão 

comunicar-se de forma identificada ou anônima com os membros, de modo a expor 

livremente seus problemas, queixas, sugestões ou elogios. 
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 Avaliação 

Foi exposto aos Funcionários o andamento do Processo Avaliatório do IEL de 2013. 

Reforçou-se a questão da Auto Avaliação, na qual todos podem, se assim desejarem, 

atribuir nota 4, acatando a recomendação da Direção como certa forma de anular o efeito 

do quesito dentro da metodologia adotada e do caráter subjetivo do processo. 

A Comissão expôs o conteúdo de reunião feita dias atrás com a Direção, que tratou das 

dúvidas e sugestões da comunidade com relação ao processo como um todo, mas em 

especial sobre a parte do uso de 30% dos recursos financeiros que cabe à Direção. Foi 

passado que a Profª. Matilde Scaramucci considera decisivo o papel da Direção no sentido 

de evitar disparates no resultado final do Processo, uma vez que o julga muito subjetivo. 

Diante disso, não abre mão da porcentagem que lhe cabe, como lhe foi sugerido pela 

Comissão. 

Ficou esclarecido também que a Avaliação não pode e não será usada como instrumento 

de correção de defasagem de enquadramentos na Carreira e, a partir da solicitação de 

esclarecimentos acerca dos critérios a serem utilizados, lançará nos próximos dias uma 

nota esclarecedora com os princípios que norteiam a definição dos mesmos. 

Por fim, foi informado a todos os presentes que a Universidade ainda não divulgou os 

valores a serem repassados às Unidades e que também por conta dos reajustes salariais 

que ocorreram ao longo do ano ainda não é possível realizar nenhum tipo de cálculo. 

 

 Questões gerais dos funcionários: 

Dentre as questões levantadas pelos funcionários durante a reunião, destacam-se: 

1. Demora da CSA em reunir-se com os funcionários e reivindicações para que essas 

conversas não se limitem aos períodos de avaliação; 

2. Críticas à forma como ocorre a avaliação atualmente, em especial a auto avaliação, 

visto que esta deveria servir como um feedback, embora haja consenso de que isso 

traria prejuízos a quem fosse mais franco e autocrítico. Uma das frases foi: “As pessoas 

precisam fazer um exame de consciência sobre a auto avaliação e pensar em formas 

de melhorar a cada dia”. 

3. Elogios à Comissão pela iniciativa do site, que torna a CSA mais acessível e 

transparente. 

4. Sugestão de formulário anônimo no site, permitindo que qualquer funcionário exponha 

suas críticas, sugestões, reclamações, sem medo de eventuais represálias.  

5. Pedido para que a CSA comunique aos funcionários, através de e-mail, quando entrar 

alguma notícia nova no site. 

6. Foi questionado se os nomes dos contemplados no Processo de Avaliação/2013 serão 

divulgados e informou-se que sim, conforme anos anteriores. 

7. Sugeriu-se a montagem de um grupo de discussão sobre a Carreira dentro do IEL, para 

que as discussões sejam levadas ao Fórum das CSARHs, mas alguns se mostraram 

contra, uma vez que a CSARH já pode desempenhar essa função, não havendo 

necessidade de criar-se um novo grupo. 
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8. Sugeriu-se maior intervenção da Comissão no próximo ano, no sentido de auxiliar a 

Direção na definição dos critérios, a partir de contatos prévios e organizados ao longo 

do período com os demais funcionários. 

9. Para a avaliação desse ano, sugeriu-se ainda atentar aos nomes das pessoas não 

contempladas no último triênio, seguindo o critério da Direção de corrigir injustiças, de 

modo a evitar que essas pessoas continuem sem receber nenhuma referência.    

 

 

Súmula aprovada pela CSARH em 01 de novembro de 2013. 

 

 


