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Informe - Reunião de 19/06/2009, 14:50h  

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

Pauta: 

1 – Seminários: 
Foi decidido que a coordenadora, Lígia Gomes, solicitaria ao RH sua 
participação no I Encontro Regional Sudeste das CIS e que o Expedito 
Nunes solicitaria sua participação no III Seminário Regional de 
Capacitação (Região Sudeste). Ambos os servidores citados 
comprometem-se a relatar aos demais servidores, o saldo do evento; por 
meio do informativo da CIS e/ou divulgação na lista de e-mails. 

 
2 – Site: 
 Tendo sido apresentada e aprovada, anteriormente, uma proposta de 

criação de página para a CIS, no intuito de favorecer a comunicação 
desta com os servidores, houve a distribuição de tarefas na intenção de 
reunir informações para enriquecer a página, assim, a Lígia Gomes 
disponibilizou-se a levantar o material sobre a legislação e reunir todos os 
informativos da CIS/UFABC; e a Mirian, pesquisará os links interessantes e 
correlacionados ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação (PCCTAE) e assuntos afins. 

 Tal proposta brevemente será apresentada à Comunicação e ao NTI da 
Universidade. 

        
3 – Reunião com a PROPLADI: 

Discutida e reconhecida a necessidade de participar e/ou acompanhar as 
melhorias no planejamento institucional, em especial aos projetos relativos 
aos servidores Tas, que ocorrem na Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional (PROPLADI); a CIS sugerirá, à área, a 
realização de uma reunião.  

  
Dois outros pontos desta pauta (“4- Capacitação – pesquisa e informativo” 
e “5- Questionamento ao RH sobre avaliação quanto ao tempo necessário 
para apresentação de diploma requerendo  a primeira progressão por 
Capacitação”), foram postergados em função da reunião ter atingido seu 
teto máximo (1h:30min.), e deverão ser discutidos na próxima reunião da 
CIS que acontecerá no dia 03/07, em horário e local a ser definido. 

 


