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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 inseriu no referido processo, em 31/08, o documento com as
contribuições e sugestões sobre o tema (disponível aqui) e, posteriomente, o
encaminhou por e-mail ao Comitê de Combate ao Assédio Moral na UFSC, formado
em assembleia do SINTUFSC, para análise e manifestações. No dia 28/09, o
Comitê encaminhou à CIS o ofício sobre o tema, que foi inserido no processo, que
foi tramitado à PRODEGESP nessa mesma data. Até a presente data, o processo
tramitou por vários setores da PRODEGESP, dentre eles DAS e DDP, porém sem
nenhum encaminhamento.

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: Após análise e reunião com a PRODEGESP em 13/08, a CIS elaborou uma
Nota Técnica acerca de todo o processo envolvendo o tema da capacitação,
aperfeiçoamento e qualificação dos TAES na UFSC (disponível aqui). Após, anexou
ao processo e devolveu à PRODEGESP em 08/10/2021.
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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
Status: Após as reuniões ocorridas em 30/08 e 15/09 (detalhes no quadro abaixo),e
considerando a postura da Reitoria e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSC
no sentido de desrespeitar os acordos firmados, o tema foi pautado em assembleia
da categoria em 23/09, na qual os TAES presentes definiram algumas condições
para que a quebra de acordo proposta pela Gestão fosse aceita, sendo elas: 1 -
prazo de 120 dias para conclusão dos trabalhos, podendo terminar antes; 2 -
designação da servidora Luciana Raimundo como presidente da Comissão; e 3 -
audiência pública após término dos trabalhos para que os resultados sejam
apresentados à categoria. Uma nova reunião foi agendada para o dia 04/11. Até a
presente data, a Comissão não foi designada através de portaria, ou seja, ainda não
existe oficialmente. O Grupo de Trabalho, aberto a todos, continua se reunindo às
quartas-feiras, das 14 às 16 horas, para discutir e elaborar uma minuta que
contemple os interesses e necessidades dos TAES da UFSC.

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.
Processo: 23080.034865/2021-65
Status: CIS solicitou, através do processo acima, uma consulta à Procuradoria
Federal da UFSC, referente à legalidade de alguns artigos da portaria citada.

Assunto: Projeto Piloto de Dimensionamento
Status: A CIS participou das últimas reuniões dos grupos focais, ocorridas em
agosto/2021, para acompanhamento das discussões e considerações dos setores
participantes do projeto piloto. O tema está sendo aprofundado internamente nas
reuniões ordinárias da Comissão.

Assunto: Instrução Normativa 65 - Programa de Gestão e Teletrabalho (pós
pandemia)
Status: A CIS vem discutindo o tema internamente há alguns meses e divulgando
informações à categoria através das redes sociais e do site institucional (acesse
aqui), além de cobrar, em algumas oportunidades, a participação da CIS nas
discussões sobre a IN65 no âmbito da UFSC. Porém, somente no último dia 26/10,
a CIS recebeu ofício do DAP/DDP, solicitando indicação de 1 (um) membro para
participar no Grupo de Trabalho que estuda e analisa a implementação da IN65 na
UFSC. Os membros indicados foram: Juliane de Oliveira (titular) e Hélio Rodak de
Quadros Júnior (suplente).

Assunto: Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP)
Solicitação Digital: 041040/2021
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Status: Foi encaminhada ao Gabinete da Reitoria, em 24/09, solicitação de
informações sobre a formação da CISSP na UFSC, algo que tem sido cobrado e
discutido pelo sindicato da categoria desde 2019. Até a presente data, não tivemos
retorno da solicitação.

AGENDA (reuniões externas)
DIA ASSUNTO PARTICIPANTES OBS

10/08 Grupo Focal CCB -
Projeto Piloto
Dimensionamento

- Servidores CCB
- Servidores DID/CDIM
- Membros da CIS

A CIS participou das
reuniões dos grupos
focais apenas como
convidada, a fim de
acompanhar as
discussões sobre o
tema.

12/08 Grupo Focal CFM -
Projeto Piloto
Dimensionamento

- Servidores CFM
- Servidores DID/CDIM
- Membros da CIS

12/08 Grupo Focal CCB -
Projeto Piloto
Dimensionamento

- Servidores CCB
- Servidores DID/CDIM
- Membros da CIS

13/08 Minuta de Resolução que
trata das ações de
desenvolvimento para os
servidores da UFSC e
PAQ

- Carla Búrigo
- Eliete Warken
- Membros da CIS

30/08 Comissão Paritária
(Minuta Avaliação de
Desempenho e Estágio
Probatório)

- Reitor Ubaldo
- Vice-Reitora Cátia
- Pró-Reitora Carla

Búrigo
- Membros da CIS
- Diretores e membros

indicados pelo
SINTUFSC

1 - Carla Búrigo
informou no início da
reunião que não haveria
mais comissão paritária.
2 - Após discussão, a
Vice-Reitora, Cátia,
propôs a ampliação da
comissão, com inserção
de mais membros da
PRODEGESP, o que
faria a comissão deixar
de ser paritária.
3 - Membros da CIS e
SINTUFSC solicitaram
formalização da
proposta e destacaram
que a categoria iria
decidir sobre o assunto.

15/09 Comissão Paritária
(Minuta Avaliação de
Desempenho e Estágio

- Reitor Ubaldo
- Vice-Reitora Cátia
- Pró-Reitora Carla

1 - Após o envio de um
e-mail vago pela
PRODEGESP,



Probatório) Búrigo
- Membros da CIS
- Diretores e membros

indicados pelo
SINTUFSC

informando a inclusão
de dois membros da
PRODEGESP, os
membros da CIS e do
SINTUFSC reiteraram
na reunião o pedido de
formalização da
proposta com as
seguintes informações:

● Confirmação dos
nomes dos novos
membros
representantes do
DDP;

● Sugestão de
prazo para a
conclusão dos
trabalhos;

● Proposta sobre
forma de definição
da presidência da
comissão.

2 - Também foi reiterado
que a decisão seria
tomada pela categoria
em assembleia no dia
23/09.
3 - O e-mail não foi
respondido até a data
da assembleia.

Florianópolis,  05 de Novembro de 2021.

Gestão CIS-UFSC 2019/2022


