
Informe da Reunião da CIS de 29/05/2009, 13:45h ~ 15:15h 

 Participantes: 

Expedito Nunes (membro CIS), Lígia Gomes (membro CIS), Roberta Kelly Gomes (membro CIS), 

Vanessa Elena Bomfim (membro da CIS), Mirian Matayoshi (assistente administrativo 

CPPD/CIS). 

Pauta: 

1 – Discussões; 

a. Carimbos – Foram solicitados quatro tipos de carimbos para a CIS, sendo que um deles 

destinava-se ao coodenador, porém, este último teve a confecção negada. A CIS se 

informará sobre o motivo da negação e se for necessário, refará a solicitação. 

b. Regimento – Será apresentado para apreciação dos servidores na próxima reunião do 

dia 05/06/09, sexta-feira, às 14:30 h no 10º andar da unidade Catequese. 

c. Resposta do RH – Acerca do e-mail recebido pela CIS do RH, em resposta à CI 

encaminhada solicitando o cumprimento do acordado com a Reitoria, a CIS se mostrou 

descontente com a resposta. Procurará estreitar a comunicação diretamente com os 

servidores. 

d. Cursos de capacitação – Foi discutida a carência de comunicação entre o CGRH e os 

servidores técnicos administrativos (TAs) da UFABC em relação aos cursos de 

capacitação. Atualmente, somente os dirigentes são informados sobre os cursos e 

instruídos a indicar os servidores que entender interessante cursar. Por isso há relatos 

e reclamações de pessoas que nem ficam sabendo dos cursos em andamento. 

Entende-se que as vagas são limitadas, mas o ideal seria destinar a informação dos 

cursos a todos os servidores “TAs” para haver a chance de cada um pleitear e expor 

sua justificativa no interesse da vaga. Concordou-se também que a indicação do 

dirigente também é importante para justificar a necessidade do curso ao servidor do 

seu setor. 

e. Pesquisa sobre a capacitação – Houve a sugestão de elaborar uma pesquisa sobre os 

cursos de capacitação com os servidores. O questionário terá em torno de seis 

questões e haverá espaço para sugestão de cursos. 

f. Informativo – O próximo informativo conterá trechos de uma entrevista com um 

servidor efetivo e matérias sobre capacitação. 

g. Site da CIS – Foi proposto criar um site a fim de melhorar o canal de comunicação e 

interação entre a CIS e os servidores. 

2 – Próxima reunião 

 A próxima reunião foi agendada para 05/06, sexta-feira às 13:30 h na Unidade 

Catequese e às14:30h no 10ºandar, reunião esta aberta para apresentar o Regimento da CIS 

aos servidores para que possam apresentar eventuais sugestões. 


