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Informe - Reunião de 03/07/2009, 14:30h 

Participantes: Lígia Gomes, Roberta Kelly de Amorim Gomes, Vanessa Elena 
Bomfim (membros da CIS), Mirian Matayoshi (assistente administrativo CPPD/CIS). 

Pauta: 

1 – Projeto do Site da CIS: 
Foi informado que o projeto está sendo finalizado com as perguntas do item 
“dúvidas freqüentes”. Após sua conclusão, será encaminhado ao NTI para a 
efetivação de seu funcionamento. 

        
2 – I Encontro Regional Sudeste das CIS: 

A coordenadora, Lígia Gomes, relatou sua participação no encontro que 
contou com a presença inclusive dos representantes da Fasubra. Comentou que 
a CIS da UFABC é considerada referência entre as CIS de outras universidades 
da região pelo fato de ter conseguido a progressão por capacitação 
diretamente para o último nível na hipótese de o servidor haver concluído um 
curso com a carga horária exigida para a progressão do último nível. Concluiu 
que o encontro foi bastante proveitoso devido à troca de informações entre 
diversas CIS o que permite tomar conhecimento tanto das ações que já foram 
implementadas quanto das dificuldades enfrentadas por elas.   
 

 3 – Interstício para a primeira progressão: 
O coordenador geral de recursos humanos, Maurício Wojslaw, informou que 
encontrou uma lei mencionando claramente que o interstício para a primeira 
progressão também seria de 18 meses. Ficou determinado que a lei seria 
solicitada, para análise da CIS, e posterior divulgação aos servidores técnicos 
administrativos. 

 
4 – Incentivo à Qualificação: 

Alguns servidores apresentaram a Declaração de Conclusão de Curso de 
Especialização à CGRH na intenção de obterem o incentivo à Qualificação, 
porém, este documento não foi aceito para esse fim sob a alegação de que 
este não substitui o Certificado de Conclusão de Curso. O RH comentou que a 
UFMG aceita a referida declaração e analisará a solicitação. A CIS obteve a 
informação junto à Coordenadoria de Legislação de Pessoal do MEC de que há 
uma orientação para que as IFES aceitem este documento. A CIS acompanhará 
o assunto. 

  
 5 – Capacitação – “pesquisa e informativo” : 

Foi sugerida uma reunião para tratar especialmente sobre a pesquisa e o 
informativo. 

   
 6 – Próxima reunião: Definida a próxima reunião para o dia 15 de julho, quarta-feira      

às 14h30m na unidade Santa Adélia, Bloco B. 


