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BOLETIM TRIMESTRAL 01/2021
(Maio, Junho e Julho/2021)

Reuniões Ordinárias da CIS: todas as sextas-feiras no período matutino.

ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Minuta sobre a Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral no
Trabalho para servidores docentes e técnico-administrativos pertencentes ao quadro
da Universidade Federal de Santa Catarina.
Processo: 23080.018042/2021-92 (tramitado para a CIS em 28/05/2021)
Status: CIS está analisando a minuta, colhendo contribuições de servidores e
elaborando um documento, com considerações/sugestões, a ser enviado à
PRODEGESP até 30/08/2021.

Assunto: Minuta da Resolução que normatiza as ações de desenvolvimento para
os servidores docentes e técnico-administrativos em educação da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC).
Processos: 23080.017478/2021-64 (tramitado para a CIS em 18/06/2021)
Status: Em análise.

Assunto: Minuta da Nova Resolução sobre Avaliação de Desempenho e Estágio
Probatório dos Técnicos Administrativos em Educação da UFSC.
Processo: ainda não houve abertura de processo (CIS tomou conhecimento
através de email enviado à Comissão no dia 20/04/2021).
Status: Dado o contexto e teor da nova minuta apresentada pela PRODEGESP, o
tema foi levado para assembléia da categoria, na qual foi criado pelo SINTUFSC,
em conjunto com a CIS, um Grupo de Trabalho, aberto à participação da categoria,
o qual está trabalhando desde o dia 02/06/21 para construir uma minuta que atenda
às demandas da categoria. Após audiências públicas convocadas pelo SINTUFSC,
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com a Gestão da UFSC, ficou definido que seria designada uma Comissão Paritária
para elaborar proposta de nova minuta ou aprimorar a proposta apresentada pela
PRODEGESP. Foram indicados dois representantes da CIS(Hélio Rodak de
Quadros Júnior e Juliane de Oliveira) e dois representantes do SINTUFSC, além de
dois representantes da PRODEGESP, para compor a Comissão. A primeira reunião,
ocorrida no dia 13/07/2021, teve o objetivo de definir detalhes sobre o
funcionamento da comissão. A segunda reunião da Comissão, que estava prevista
para o dia 26/07/21 foi cancelada pela PRODEGESP e estamos aguardando o
reagendamento, a fim de serem definidos o prazo para conclusão e a presidência da
referida comissão e possibilitar a emissão da portaria de nomeação e início dos
trabalhos.

Assunto: Portaria Normativa nº 394/2021/GR a qual dispõe sobre a Licença para
Tratar de Interesses Particulares para os servidores da Universidade Federal de
Santa Catarina.
Status: Tendo em vista a portaria já ter sido publicada, a CIS está analisando e
fazendo consultas sobre o teor da mesma.

Assunto: Projeto Piloto de Dimensionamento
Status: A CIS está se reunindo periodicamente com a Comissão designada pela
Portaria 190/2020/PRODEGESP, responsável por elaborar proposta concreta para o
dimensionamento da força de trabalho na UFSC. A comissão elaborou um Projeto
Piloto que vem sendo aplicado em alguns setores da UFSC, em caráter
experimental. As reuniões têm o objetivo de possibilitar que a CIS acompanhe esse
processo e contribua com o tema.

AGENDA (reuniões externas)
DIA ASSUNTO PARTICIPANTES OBS

02/06

GT Avaliação de
Desempenho/Estágio
Probatório

- CIS;
- Membros da Diretoria

do SINTUFSC
- Servidores da base

Desde o dia 02/06 o
GT se reúne todas
as quartas-feiras às
14hrs

11/06
Projeto Piloto
Dimensionamento

- CIS
- DID/CDIM/DDP

24/06
Projeto Piloto
Dimensionamento

- CIS
- DID/CDIM/DDP

09/07

Minuta da Resolução sobre
Assédio Moral e outros
assuntos

- CIS
- PRODEGESP
- Carla Búrigo
- Eliete Warken
- Paulo Botelho
- Áureo Moraes

13/07
Avaliação de
Desempenho/Estágio

- Comissão Paritária (2
Representantes da CIS,
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Probatório 2 do SINTUFSC e 2 da
PRODEGESP

- Carla Búrigo

21/07
Projeto Piloto
Dimensionamento

- DAS e DSST
- DID/CDIM/DDP
- CIS

DAS e DSST
(setores nos quais o
projeto piloto está
sendo aplicado)

26/07

Avaliação de
Desempenho/Estágio
Probatório

- Comissão Paritária (2
Representantes da CIS,
2 do SINTUFSC e 2 da
PRODEGESP

Cancelada pela
PRODEGESP

30/07
Minuta da Resolução sobre
Assédio Moral

- CIS
- PRODEGESP
- Carla Búrigo
- Eliete Warken
- Paulo Botelho

Florianópolis,  06 de Agosto de 2021.

Gestão CIS-UFSC 2019/2022
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