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

Recursos Humanos – CSARH-IEL 

 

01.Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, na sala CL06 do 

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

03.2ª Reunião Extraordinária da Comissão Setorial de Acompanhamento de Recursos 

04.Humanos contando com a participação da  atual Comissão composta  pelos seguintes 

05.membros: Maria Valéria Barbosa, Adriana de Morais dos Santos, Lilian Demori, Raiça 

06.Fernanda Zocal Fernandez e Siulan Cristina Lucena de Salles. Cristina inicia dando boas 

07.vindas a Raiça e Adriana e sugere que Valéria assuma a presidência da Comissão no lugar do 

08.Bruno. Após algumas falas, Valéria aceita o cargo na condição de que todos os membros 

09.assumam o compromisso do trabalhar em equipe, não sobrecarregando apenas este ou 

10.aquele membro. Todos concordam. Em seguida, sugere uma pauta, que é aceita por todos, 

11.e passa a fazer a leitura da Ata da 1º Reunião Extraordinária da Comissão realizada no dia 

12.oito de abril do ano de dois mil e dezesseis.  Após aprovação da mesma, Valéria informa 

13.novamente sobre  a discussão que vem sendo feita acerca de nossa Carreira e Avaliação, 

14.pelos membros da CSARHs das Humanas e Artes, lideradas pelo senhor Josué Cintra e da 

15.importância da participação de todos. Em seguida, sugere aos membros que se elabore 

16.uma Proposta de atualização do Regimento da CSARH-IEL, partindo da análise do 

17.Regimento Interno das CSARHs de algumas Unidades, como por exemplo, IEL, 

18.Geociências, Física e IA. No final deste trabalho, tal Proposta seria apresentada a todos os 

19.funcionários do IEL para sugestões e ajustes. Todos concordam. Em seguida a Presidente 

20.relembra de alguns assuntos que foram abordados na reunião anterior e que considera de 

21.suma importância e que sejam retomados pela Comissão tais como: Carreira e Avaliação de 

22.Desempenho;  posicionamento da Direção referente aos Critérios de Avaliação. Após, a 

23.Presidente faz a leitura do e-mail enviado ao Bruno e, posteriormente, encaminhado à 

24.CSARH, da Supervisora da Graduação do IEL Kátia Aparecida Tegazzini solicitando um 

25.esclarecimento de como ficará a situação dela referente apresentação do seu Certificado 

26.que não foi incluído na sua Avaliação anterior. Em seguida a Cristina pede à Adriana, 

27.Supervisora dos Recursos Humanos do IEL uma breve explicação do fato acima citado para 

28.melhor entendimento de todos os membros ali presentes e isto é feito. Mediante o exposto 

29.a CSARH decidiu que irá buscar, brevemente, mais informações a respeito juntamente com 

30.a antiga CSARH para dar um retorno à Kátia. Após, a Lilian menciona a construção de um e-

31.mail para facilitar a comunicação entre os membros da CSARH. A Senhora Presidente volta 

32.a falar sobre a importância em constituirmos um arquivo físico e virtual com toda a 

33.documentação da CSARH. Ainda com a palavra a Senhora Presidente chama a atenção para 

34.a necessidade de se informar aos funcionários sobre as Reuniões realizadas pela CIDF que 

35.tem discutido a respeito da Carreira nova para os funcionários. Em seguida foi colocado 

36.pela Raiça a sugestão de comunicar aos funcionários, via e-mail, a Pauta da Reunião assim 

37.que Ata estivesse pronta. Há consenso entre todos ali presentes. Nada mais havendo a 

38.tratar, a reunião foi encerrada e eu, Adriana de Morais dos Santos lavrei a presente Ata.  


