Reunião Extraordinária da Comissão de Acompanhamento das Condições das Relações
de Trabalho 08/08/2018

Ao oitavo dia do mês de agosto, reuniram-se os membros da Comissão de Acompanhamento
das Condições das Relações de Trabalho no âmbito do IFPR, convocada extraordinariamente
por meio de e-mail enviado a todos os integrantes aos dezoito dias de julho do corrente ano
(18/07/2018), com exclusividade para encaminhar a organização do seminário para apresentar
e discutir com representantes dos campus e reitoria. Estiveram presentes os membros: Cezar
Fonseca, Elisabete dos Santos, Eliane Mesquita, Otávio Bezerra Sampaio, Nilton Brandão,
Paulo Edson Piassa, e a Cláudia Dell’Agno Petry, esta através de videoconferência, registra-se
aqui os ausentes: Samantha Junqueira Moreira e Carla Renata Garcia Xavier da Silva, ambas
justificaram a impossibilidade de se fazerem presentes por falta de recursos da reitoria, mas
também não acompanharam as reunião através da sala de videoconferência 991014,
informada antecipadamente. Iniciamos a reunião com a análise dos resultados da enquete
sobre o registro de frequência que ficou disponível aos servidores técnicos administrativos
entre os dias 25/07/2018 à 07/08/2018. Com uma breve análise pode-se concluir que as
chefias imediatas não realizam o devido acompanhamento da carga horária diária dos seus
subordinados conforme prevê a legislação, os servidores apontaram aspectos positivos e
negativos quanto ao atual modelo de registro de frequência adotado pelo IFPR, dados estes
que terão uma análise aprofundada iniciada no dia 24/08, data em que a Claudia se
responsabilizou a organizar e compartilhar uma apresentação no formato de PowerPoint com
uma consolidação dos gráficos com os resultados a serem analisados, ainda no dia 24/08 a
Elisabete dará sequência na análise dos resultados construindo análise descritivas para os
itens da enquete, ficou decidido também que todos os membros contribuirão na construção do
documento de forma online. Também fizeram-se presentes por volta das onze horas e trinta
minutos á convite da presidente o servidor Douglas Eduardo da Silva presidente da comissão
da implantação do SEI – Sistema Eletrônico de Informações e a servidora Carla Hamel Wojcik
Garcia Diretora de Sistemas da DTIC, para uma breve demonstração do sistema e mostrando
como o SEI poderá ser utilizado para o registro do documento de frequência dos servidores
técnicos administrativos. A Elizabeth salientou que a forma que a UTFPR adota o sistema SEI
para registrar a frequência dos técnicos administrativos torna o processo transparente, pois o
ponto é aberto para os demais colegas de setor e ou departamento, desta forma se tem um
controle social. Brandão se mostrou preocupado com a base dos filiados do Sindiedutec, visto
que o sindicato é de posição contrária a implantação do ponto eletrônico, mas que na reunião
realizada no dia 23/03/2018 se dispuseram a auxiliar como membros integrantes desta
comissão para solucionar o registro de frequência no âmbito do IFPR, salientou que são
contrários a qualquer encaminhamento para a implementação do ponto eletrônico. Na
sequência os membros decidiram que o seminário se realizará no dia 25/09/2018, e o Otávio
na condição de presidente do Sindiedutec disponibilizou as instalações do sindicato para sediar
o seminário, ficou preestabelecido que no turno da manhã haverá palestra trazendo a questão
legal do registro de frequência, para esta palestra foi citado o nome do professor da área do
direito Sandro Luís Tomas Ballande Romanelli, atualmente lotado no campus Cascavel, na
sequência a apresentação pelos membros desta comissão dos diagnósticos da realidade do
IFPR, obtida através da enquete e por último a apresentação dos estudos realizados por esta
comissão, no período da tarde serão constituídos os grupos de trabalho e o servidor Douglas
Eduardo da Silva por convite da presidente apresentará as funcionalidades do sistema SEI aos
servidores representantes presentes dos campus e reitoria do IFPR, mostrando como o SEI
pode ser utilizado para registrar o documento da atual folha ponto. Reunião encerrada às 13h
15 minutos, e por ser verdade, eu Paulo Edson Piassa Lavrei a presente ata que será assinada
por todos.

* O original encontra-se assinado.

