
Informativo da CIS
Olá trabalhadoras e trabalhadores

TAEs da UFABC.
Fazemos parte da Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos
TAEs, nos termos estabelecidos pela Lei nº 11.091/2005 que criou

nosso plano de carreira, o PCCTAE, e este é nosso informativo
semanal.

 No último dia 23 de setembro
recebemos resposta, assinada pela
Secretaria Executiva da Reitoria, a
pedido do chefe de Gabinete, de e-
mail que enviamos em 21 de agosto
sobre os procedimentos que vinham
sendo adotados na Universidade
para estabelecer estratégias para o
retorno às atividades presenciais. Os
questionamentos feitos pela CIS em
21 de agosto se concentravam em
esclarecer se valores como
transparência e princípios
democráticos estavam sendo
acatados no “Comitê de
Planejamento e Ações de Gestão
Referente ao Coronavírus da
UFABC” criado pela Reitoria para
tratar do assunto. Nesse sentido,
solicitamos o registro e publicização

A CISSP é formada por 9
integrantes titulares, com suplência
em todas as vagas, e sua
composição se dá com 3
representantes docentes eleitos, 3
representantes técnico-
administrativos eleitos, 1
representante da ProAP, 1
representando da SUGEPE e
representante da PU, sendo estes 3
últimos indicados pela Reitoria. Além
de uma composição mais
democrática, a Resolução nº 123
ainda prevê elaboração de atas e
sua publicização mensal. Contudo,
em seu artigo 10, esta Resolução
determina que é dever da Reitoria
organizar e convocar eleições da
CISSP, o que não ocorre desde o
encerramento do último mandato em
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das atas destas reuniões, bem como
a transmissão ao vivo e gravação
dos encontros, a fim de serem
acompanhados pela comunidade
universitária. Assim como
sustentado pelo chefe de gabinete
da Reitoria na reunião conjunta do
ConsUni e ConseEPE, do último dia
22, todas estas solicitações foram
negadas.

 Na mesma reunião conjunta nos
trouxe preocupação o relato feito por
um conselheiro técnico-
administrativo do ConsUni, apontado
por seus pares para acompanhar as
reuniões do Comitê, de que a
construção dos documentos, bem
como seu debate, não seriam
horizontais dentro do Comitê, com
pouco espaço para colocações
divergentes, pouco tempo para
apreciação dos documentos e ainda
submissão dos materiais ali
apresentados a outras instâncias
antes da apreciação dos
conselheiros do ConsUni e
ConsEPE. Entendemos que, após
um relato forte como este, seja
grave que se negue reiteradamente
à comunidade universitária o
acompanhamento desses debates
de forma efetivamente transparente.

 Também nos causa preocupação a
própria constituição deste Comitê
em nossa Universidade, uma vez
que, em nosso entendimento, a
natureza deste trabalho seria do
escopo da CISSP, a Comissão
Interna de Saúde do Servidor
Público, cuja legislação se encontra
em vigor desde 2010. No âmbito da
UFABC, a existência da CISSP foi

2018. Em meio à pandemia de
Covid-19, uma doença ainda por ser
melhor compreendida pela ciência,
em que os assuntos da saúde dos
servidores públicos e da população
em geral ganham destaque sem
precedentes, a Reitoria da UFABC
segue desrespeitando seus deveres
estabelecidos pelo Conselho
Universitário desta instituição.

 Esse desrespeito aos deveres de
convocação de eleição para
instâncias democráticas da UFABC
não é um caso isolado: esta CIS
passou anos sem ter mandatos
ativos pelo mesmo fenômeno de
descumprimento e descompromisso
das últimas gestões da UFABC com
instâncias democráticas e instituídas
por legislação que segue vigente,
tornando ainda maior o desafio de
se estabelecer uma cultura
democrática efetiva em nossa
comunidade. No caso da CIS, este
processo só pôde ser revertido por
pressão da categoria, que
conquistou em mesas de
negociação entre a Reitoria e o
SinTUFABC o cumprimento da lei.

 Por fim, queremos explicitar esta
coincidência que a nós causa muita
preocupação: ao mesmo tempo em
que se nega reiteradas vezes a
participação transparente em
debates e processos com importante
repercussão na vida de todas e
todos, instâncias democráticas e
previstas em lei são “esquecidas”
pela gestão da Universidade, como
se os deveres impostos em leis e
resoluções internas fossem de
cumprimento facultativo, a depender

https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/7771


normatizada pela Resolução
ConsUni nº 123, de 30 de setembro
de 2013.

dos interesses de quem concentra
poder na instituição.

Encerramos a primeira fase de nossas pesquisas com a categoria. Tivemos
um conjunto bastante rico de contribuições que agora serão tabuladas e

servirão de subsídios para nossos trabalhos seguintes. Agradecemos a todas e
todos que participaram! Nas próximas semanas compartilharemos com a
categoria os resultados dessa pesquisa e, baseados nessas respostas,

faremos novas pesquisas, como uma das estratégias de diálogo com todas e
todos TAEs da UFABC. Lembrem-se de que também estamos sempre

disponíveis em nosso e-mail: cis@ufabc.edu.br.
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