
Informe da Reunião da CIS de 15/05/2009 

 Participantes: 

Expedito Nunes (membro CIS), Lígia Gomes (membro CIS), Roberta Kelly 
Gomes (membro CIS), Mirian Matayoshi (assistente administrativo CPPD/CIS) e 
Leandro Chemalle. 

Pauta: 

1 – Regimento; 

Foram trazidas diversas sugestões para a reunião, a maior parte delas 
incorporadas e que podem ser vistas no Anexo I. 

Houve divergências nos seguintes pontos: 

a. Suplência – Foi sugerido que a eleição dos membros suplentes não fosse 
vinculada à dos titulares (tal como se encontrava na proposta), mas 
que os candidatos menos votados fossem automaticamente 
considerados suplentes. Um dos argumentos era que deste modo os 
trabalhos da CIS fluiriam mais facilmente, sem ficar paralisado pela 
impossibilidade de participação de um titular e seu suplente, já que 
haveria um maio leque de suplentes para ser chamados às atividades. 
A sugestão não foi aceita porque a proposta da eleição de titular e 
suplente tem por objetivo fortalecer a representatividade, isto é, os 
servidores TAs votam no titular e também no suplente, e não se tornam 
suplentes aqueles com menor número de votos. 

b. Substituição de membro eleito – A proposta inicial era de que um 
membro que se afastasse definitivamente da CIS pudesse ser substituído 
pelo próximo na lista de votação, desde que este tivesse no mínimo 50% 
dos votos do 3º candidato eleito, desde que aprovado em consulta aos 
demais Foi sugerido retirar o percentual mínimo de 50% dos votos, 
proposta aceita pela maioria dos presentes 

c. Foi proposto que o regimento da CIS não fosse aprovado pelo Conselho 
Universitário, pois estaríamos criando um vínculo de subordinação entre 
essa comissão e o ConsUni que não é previsto na legislação e que pode 
não ser interessante aos TAs cuja representação no ConsUni é sempre 
baixa. Contudo, a partir daí houve dúvidas sobre qual fórum aprovaria 
o regimento, se, por exemplo, uma reunião da CIS ampliada seria 
suficiente. Assim, essa questão foi adiada até a próxima reunião para 
maiores esclarecimentos. 

2 – Próxima reunião 

 A próxima reunião estava agendada para 22/05 às 17h, contudo o dia 
não pode ser mantido, pois as TAs Lígia e Mirian devem freqüentar curso na 
UFABC neste dia. Sendo assim a proposta é de reunião em 29/05. 

 


