REUNIÃO ORDINÁRIA DA CACRT - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO
11/09/2018
Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte minutos, na sala de reuniões da
Progepe, estiveram reunidos os membros da Comissão de Acompanhamento das Relações de Trabalho: Eliane
Mesquita, Cezar Fonseca, Nilton Brandão, Otávio Bezerra, Claudia Dell Agnolo Petry e por vídeoconferência através
da sala 991015, Samantha Junqueira Moreira e Paulo Edson Piassa. Ausência justificada de Elizabete dos Santos.
Para discutirem a seguinte pauta: escolha de secretário e responsabilidades; minuta de resolução da carga horária dos
TAEs em pesquisa e extensão; portaria 17 (solicitou-se a retirada, pois o Pró-Reitor de Ensino, Amarildo Magalhães
não poderia estar presente). Foi solicitada a inclusão dos itens: seminário e teletrabalho. Em função da necessidade de
consolidação do seminário foi decidido iniciar por esta pauta. Sendo acatado por todos. Iniciou-se a reunião
conversando sobre o formato do I SEMINÁRIO SOBRE REGISTRO DE FREQUÊNCIA, que ocorrerá no dia vinte e
cinco de setembro na sede do sindiedutec e deverá contar com a presença de ao menos 1(um) indicado de cada
campus, nele haverá: abertura, realizada pela Eliane e posteriormente Sr. Rafael dos Santos Pereira, pedagogo,
coordenador de educação da FASUBRA, falará sobre a atuação do ministério público perante os órgãos federais,
devendo durar cerca de 1h. Otávio confirma a presença do Rafael comunicando que as diárias e passagens do mesmo
serão por conta do sindicato. Após a abertura será apresentada pela profa. Claudia os resultados da enquete realizada
entre os técnicos, juntamente com o auxílio de toda a comissão, com um tempo de no máximo 1h. Após este momento
será realizado uma pausa. Posteriormente a DTIC fará a apresentação das possibilidades técnicas dos sistemas
estudados, SIPAC e SEI. Samantha atenta para a importância de deixar claro que a DTIC não estará apresentando
nada já pronto, mas sim, possibilidades, para que o servidor entenda que esta comissão está estudando possibilidades
para que possamos definir em conjunto no Seminário. Pausa para o almoço. No retorno Prof. Brandão encaminhará os
questionamentos e dúvidas, momento para ouvir os servidores indicados por cada campus, o que será feito através de

microfone, com atribuição de 5 minutos, no máximo, para cada contribuição. Intervalo de vinte minutos para o coffee
break, e das 16h20m até as 18h, encaminhamentos e encerramento. Ficou a cargo do sindiedutec a organização de
credenciamento e lista de presença. Prof. Claudia se comprometeu a organizar um cronograma das atividades.
Continuando a pauta: a portaria desta comissão deve ser atualizada em função da solicitação de saída do prof. Jaci
Poli e pela ausência da prof. Carla. Foi realizado o convite à Samantha , Cezar e ao Paulo para fazerem parte
efetivamente da comissão e não somente para as ações do registro de frequência. Os mesmos demonstraram
interesse em participar. Paulo sugere que a secretaria seja dividida entre ele, Samantha e Cezar. Porém com a eleição
da nova comissão da CIS, que ocorrerá no dia vinte e cinco deste mês, foi sugerido que a alteração seja realizada
após eleição para contemplar o novo membro da CIS. Eliane informa a necessidade de haver um secretário para o
auxílio desta comissão, pois está acumulando várias atividades, ficando sobrecarregada. Ficou acertado que o
secretário será definido após a nova portaria. O próximo item da pauta seria a minuta de pesquisa e extensão, foi
recomposto o processo e o servidor Cezar já disponibilizou no drive a minuta para que possamos realizar as
alterações e sugestões, e como foram poucas contribuições, Cézar solicitou mais uma vez que os membros façam
suas considerações e sugestões no corpo do documento compartilhado. Pautas não conversadas no dia de hoje serão
repassadas para a próxima reunião ordinária que ocorrerá no dia nove de outubro, sendo então: minuta resolução
pesquisa e extensão para os técnicos; portaria 17 e teletrabalho. Ás onze horas e dez minutos deu-se por encerrada a
reunião e nada mais tendo a acrescentar, vai assinada por mim, Claudia Dell’ Agnolo Petry e demais participantes.

I SEMINÁRIO SOBRE REGISTRO DE FREQUÊNCIA

DATA: 25/09/2018
LOCAL: AUDITÓRIO SINDIEDUTEC

Rua Dr. Reynaldo Machado, 399 - Rebouças, Curitiba - PR

horário

atividade

8 - 8h30m

Recepção e credenciamento

8h30m - 9h30m

Abertura - Contextualização
Eliane Mesquita
Rafael dos Santos Pereira

9h30m - 10h30m

Apresentação resultados Enquete
Claudia Dell Agnolo Petry

10h30m - 10h45m

intervalo

10h45m - 12h30m

Apresentação das ferramentas
SIPAC
DTIC

12h30m - 14h

almoço

e

SEI

14h - 16h

dúvidas e questionamentos
Nilton Brandão

16h - 16h20m

intervalo

16h20 - 18h

encaminhamentos das ações a ser levadas
aos campus

* O original encontra-se assinado.

