
Ata da 1ª. Reunião Extraordinária da Comissão Setorial de 

Acompanhamento de Recursos Humanos – CSARH-IEL 

 

1.Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, na sala CL11, do 

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

3.se a primeira Reunião Extraordinária da Comissão Setorial de Acompanhamento de 

4.Recursos Humanos, com a Comissão composta pelo Senhor Presidente Bruno Silvério 

5.de Freitas e demais membros: Leila Mara Plá Sanches Miranda, Lilian Demori 

6.Barbosa, Maria Valéria Barbosa e Siulan Cristina Lucena de Salles. O Presidente inicia 

7.sua fala informando sobre a sua saída do IEL e, consequentemente, da CSARH. Faz 

8.um breve relato da sua experiência na Unidade e que acredita firmemente na 

9.progressão da sua carreira juntamente à DGRH.  Em seguida, trata da recomposição 

10.da CSARH que, a seu ver, deverá ser feita o mais breve possível. Para tanto, propõe 

11.que a recomposição deva ser feita utilizando o Sistema de Eleição E-Voto: “Sistema 

12.de Informatização das Eleições e Consultas da UNICAMP”, por ser uma prática ágil e 

13.eficiente que vem sendo utilizada pela Universidade. Neste momento, Valéria pediu 

14.um esclarecimento em relação a esta proposta de Eleição, uma vez que havia sido 

15.cogitado seguir a lista de candidatos votados na última eleição. Foi esclarecido que 

16.tal proposta vem ao encontro ao Regimento de nossa CSARH, especificamente, em 

17.relação ao Parágrafo 2º, Artigo 1º do CAPÍTULO II - DA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA 

18.ORGANIZACIONAL, que prevê nova eleição em caso de vacância. Retomou-se a 

19.explicação do funcionamento do Sistema E-Voto, havendo consenso entre todos 

20.sobre sua utilização. Bruno se prontifica a acompanhar/auxiliar o processo, mesmo 

21.estando desligado oficialmente da CSARH. Valéria pergunta ao Bruno se esta 

22.Reunião significava o seu desligamento oficial ou se ele ainda estava ligado à CSARH 

23.até o dia 18/04/2016. Ele responde que considerava já estar oficialmente desligado. 

24.Todos concordam com o apoio oferecido por Bruno neste momento e Valéria 

25.sugere que algum dos membros da CSARH acompanhassem-no neste trabalho, 

26.ficando definido que Lilian o faria. Em seguida, foi acordado que Bruno enviaria um 

27.e-mail à comunidade do IEL informando sobre sua saída, bem como sobre a nova 

28.eleição para preenchimento de sua vaga. Os interessados poderiam se candidatar 

29.entre os dias 06, 07 e 08 de abril e a Eleição fica marcada para a partir do dia 

30.11/04/2016, sendo que o sistema permanecerá aberto para os votantes até o dia 

31.13/04/2016. Em relação à discussão das Minutas de Avaliação e de Carreira, Valéria 

32.manifesta longamente sua preocupação sobretudo em relação à Minuta da 

33.Carreira, visto que esta vem sendo definida pela CIDF. Informa que as reuniões da 

34.CIDF são transmitidas online e chama atenção para a importância da participação 

35.de todos os membros da CSARH nas reuniões promovidas pelo representante das 

36.CSARHs das Humanas e Arte, o senhor Josué Cintra. Assim, Valéria faz um apelo 

37.para que todos participem desta discussão das mais variadas formas, seja lendo os 

38.e-mails de Josué, seja inteirando-se de como nossas propostas têm sido analisadas 

39.nas Reuniões da CIDF, ou falando com os colegas de trabalho. Todos concordam. 



40.Ainda com a palavra, Valeria chama a atenção de todos para a necessidade de se 

41.fazer uma atualização do Regimento de nossa CSARH assim que for concluído o 

42.novo processo eleitoral. Tal entendimento é unânime. Nada mais havendo a tratar, 

43.a reunião foi encerrada e eu, Maria Valéria Barbosa lavrei a presente Ata. 
 


