
CIS/UFABC – balanço de atividades 

Desde nosso último informativo, a CIS/UFABC desenvolveu as seguintes 
atividades: 

1) Realizamos uma reunião com o Reitor Sr. Adalberto Fazzio e o Chefe 
de Gabinete da Reitoria prof. Sidney Jard no dia 01/04, a partir da qual 
realizamos uma segunda reunião no dia 06/04, também com o prof. Sidney 
Jard e com o Coordenador Geral de Recursos Humanos Maurício Wojslaw. O 
principal objetivo das reuniões foi estabelecer rotinas e procedimentos de 
modo que a CIS seja informada e ouvida nos assuntos pertinentes ao PCCTAE 
na UFABC; Foi decidido também que no caso de divergências quanto à 
execução do PCCTAE na UFABC, estas devem ser encaminhadas ao ConsUni 
para resolução. 

 Na segunda reunião aproveitamos a oportunidade para questionar 
sobre a Conferência Regional de RH, sediada na UFABC, que havia ocorrido 
na semana anterior (de 01 a 03 de abril). O prof. Sidney Jard nos informou que 
a relação da UFABC com a organização da Conferência foi pouca, 
envolvendo, na maior parte do tempo, apenas duas pessoas e que de fato a 
UFABC em si (Instituição) foi pega de surpresa às vésperas da Conferência. 
Deste modo, segundo ele, nem a CIS e nem as demais áreas da Universidade 
foram informadas sobre o evento com antecedência suficiente para se 
inscreverem nos debates. 

Ficou estabelecido que uma servidora assistente administrativa terá 
atribuições distribuídas entre a CIS e a CPPD (Comissão de Progressão de 
Pessoal Docente), sendo que, esta servidora executará suas atividades no 10º 
andar da unidade Catequese, enquanto não for disponibilizado o espaço 
físico adequado.  

Levamos à reunião, ainda, o problema dos servidores em disponibilidade e 
solicitamos que a CGRH seja mais atuante na busca de uma nova alocação 
dos servidores. A CGRH nos informou que vem fazendo tudo o que pode e que 
estabeleceu recentemente que não aceitará mais pedidos de disponibilidade 
de servidores na UFABC.  

2) Na reunião ordinária da CIS, realizada em 28/04, discutimos: 

a) A redação da CI que oficializa o que foi acordado nas reuniões com a 
Reitoria, a ser remetida pela CIS à CGRH; 

b)  O calendário de reuniões ordinárias da CIS até junho: 
b.1) 08 e 22 de maio às 17h 
b.2) 05 e 19 de junho, às 17h 

c) Examinamos as alterações ao Regimento da CIS sugeridas pelo 
Procurador Federal junto à UFABC Dr. Reginaldo e deliberamos convidar 
todos os TAs para a reunião da CIS do dia 8 de maio, às 17h para 
apresentá-lo antes de encaminhar para aprovação no ConsUni; 

d) Discutimos o desenvolvimento de duas pesquisas na UFABC, uma para 
acompanhar a integração dos novos servidores e outra para avaliar a 
política de capacitação, ambas deverão ser estudadas para 
aplicação ainda este ano. 


