
ATA   da   Reunião   Ordinária   Nº   03/2017   da   CIS 
Aos vinte seis dias do mês de Julho de dois mil e dezessete, às quatorze horas, via                 

videoconferência com sala em Alegrete, Bagé Caçapava e São Gabriel, ocorreu a reunião             
da Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Técnico Administrativos em             
Educação da Universidade Federal do Pampa (CIS/UNIPAMPA) nomeada pela Portaria do           
Gabinete do Reitor nº 144/17. Estavam presentes: Alessandro de Souza, Carolina Marques,            
Domingos Aymone Filho, Paloma Cardoso da Rosa e Sandro Lemos Oliveira. A reunião             
iniciou-se com os comprimentos entre os membros da CIS/UNIPAMPA e a seguir            
passou-se   a   pauta   que   estava   prevista   para   a   discussão:  

 
1) Situação da respostas dos Memorandos enviados pela CIS/UNIPAMPA para         

a PROGEPE - Ainda não obtivemos resposta. A PROGEPE justificou que se            
está   aguardando   a   posse   do   novo   pró-reitor; 

2) Relato do andamento do processo da Jornada Flexibilizada - Paloma: na           
reunião como o Reitor foram realizados alguns questionamentos relativos a          
jornada   flexibilizada,   dentre   eles:  

a) Alterações solicitadas pela comissão da Resolução 145/2016 e que         
não houve retorno: o Reitor solicitou que fosse re-encaminhada a          
solicitação, como cópia a secretaria, pois, por motivo de volume de           
informações, a solicitação havia ficado perdida. Aproveitou-se a        
questão da resolução 145 e foi dado destaque a revisão na resolução            
136,   bem   como   em   outras   resoluções   que   estão   desatualizadas; 

b) Posicionamento sobre a flexibilização, quando um setor de        
determinada unidade não possuir condições para flexibilizar a sua         
jornada de trabalho, então os setores homônimos das demais         
unidades não poderão flexibilizar em virtude de uma padronização de          
horários da universidade. Esta interpretação não está prevista no         
Decreto 1590/95: após uma série de argumentos o Reitor concordou          
com o entendimento da comissão, de que cada setor de cada unidade            
deve ser analisado individualmente e que, no momento da         
flexibilização, seja emitida portaria individual para cada setor,        
facilitando   no   caso   de   revogação   de   portarias;  

c) O Reitor demonstrou compreender que o foco principal da         
flexibilização é o público atendido e está bastante interessado em dar           
andamento   nos   processos. 

3) Relato sobre a implementação da Resolução 136/2016 - dúvidas do          
Alessandro sobre o afastamento de um servidor que pediu mais dias para            
fazer as correções do trabalho após defesa e se esse tempo estaria coberto             
pelo   afastamento;  

4) Relato sobre o pedido de eleição de suplentes para a CIS/UNIPAMPA -            
processo   está   na   presidência   do   consuni   esta   foi   última   movimentação; 

5) Reunião com a setor de qualidade de vida - pedido do relatório das             
atividades via memorando ainda sem retorno. Alessandro comentou sobre         
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consultas médicas realizadas em outras cidades mediante apresentação de         
atestados, que existe um parecer da secretaria de recursos humanos do           
MPOG favorável a considerá-lo como licença médica. Resolveu-se que a          
Comissão solicitará a PROGEPE a definição do regramento para estas          
situações. 

6) Alessandro propôs fazer uma reunião presencial (ordinária) com o os          
membros da CIS em Bagé no início de setembro. Propôs também o            
agendamento de uma reunião com o Pró-reitor de Gestão de Pessoas para            
definir   os   trâmites   da   PROGEPE   para   respostas   a   solicitações   da   CIS. 

Nada mais havendo a constar, eu, Sandro Lemos Oliveira, lavrei a presente Ata, que após               
lida   e   aprovada,   será   assinada   por   mim. 
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