
Ata da 2ª. Reunião da Comissão Setorial de Acompanhamento de 

Recursos Humanos – CSARH-IEL 

 

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

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

03.se a segunda Reunião da Comissão Setorial de Acompanhamento de Recursos 

04.Humanos, com a Comissão composta pelo Senhor Presidente Bruno Silvério de 

05.Freitas e dos demais membros: Leila Mara Plá Sanches Miranda, Lilian Demori 

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

07.inicia a fala com a proposta de calendário de reuniões da CSARH/IEL para o ano de 

08.2016, já apresentada 1ª reunião da CSARH/IEL, e fica acordado por todos que as 

09.datas serão mantidas. O Presidente passa a palavra para a Valéria, que sugeriu 

10.anteriormente que fossem discutidas as propostas do IEL em relação à Carreira 

11.PAEPE e Avaliação de Desempenho, de acordo com o que está sendo discutido pela 

12.CIDF, conforme e-mail enviado pelo Sr. Josué Cintra, Representante dos membros 

13.das CSARHs da área de Humanas junto ao CIDF. Valéria propõe que o presidente 

14.nos posicione a respeito do que foi discutido na reunião da CIDF, por ter participado 

15.presencialmente, e nos esclareça os pontos destacados pelo Sr. Josué Cintra via e-

16.mail. O Presidente informa que não recebeu o e-mail, por ser um dos 

17.representantes dos presidentes das CSARHs e a Valéria faz com a leitura do e-mail, 

18.em que o Sr, Josué Cintra destaca os Capítulos IV, V e VI da minuta de avaliação do 

19.Programa de Gestão de Desempenho dos servidores técnicos e administrativos da 

20.PAEPE, bem como suas impressões a respeito da reunião. O Presidente prossegue 

21.com suas impressões e explicação de como se deu a discussão junto à CIDF dos 

22.pontos destacados. Informou que apesar da Sra. Presidente da CIDF, Profª Drª 

23.Teresa Dib Zambon Atvars ser favorável quanto à definição de uma verba anual na 

24.previsão orçamentária para avaliação dos servidores técnicos e administrativos, há 

25.uma dificuldade em se definir um índice orçamentário reservado para a promoção 

26.dos funcionários. Quanto ao Capítulo IV discorda do proposto e defende a ideia de 

27.que todos os servidores deveriam participar do processo avaliatório, independente 

28.de quanto tempo de trabalho. A Cristina sugere que o funcionário seja consultado se 

29.quer realmente ser Avaliado ou não. Os outros membros concordam que todos 

30.deveriam participar do processo avaliatório. Valéria questiona quanto à aprovação 

31.e o Bruno esclarece que já foi aprovado pela CIDF. Bruno expõem quais são os 

32.critérios de seleção para a participação da promoção, explica a proposta do 

33.processo avaliatório como um todo e a avaliação de títulos, que segundo a proposta 

34.serão avaliados juntamente com todo o processo. Valéria questiona a proposta de 

35.inserção de títulos e cursos como atribuição do funcionário e todos expõe a opinião 

36.de que isso deveria ser organizado pelo próprio RH. O Presidente explica a proposta 

37.de promoção por títulos de acordo com o salário base. Valéria tem dúvidas sobre a 



38.proposta e sugere debatermos melhor esta questão. Lilian é favorável. Valéria 

39.ressalta a importância dos membros participarem da reunião dos membros das 

40.CSAs das Humanas, proposta pelo Sr. Josué Cintra e fica definido que quem tiver 

41.disponibilidade na data participará da reunião. Nada mais havendo a tratar, a 

42.reunião foi encerrada e eu, Lilian Demori Barbosa, lavrei a presente Ata.    
 


