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ATA DA 2ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO SETORIAL DE  

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA FACULDADE DE  

ENGENHARIA DE ALIMENTOS – CSARH-FEA – GESTÃO 2020/2022.  

 

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dez horas e 1 

vinte minutos, no espaço sala 1 da Extensão e Pesquisa da FEA, estiveram 2 

reunidos, os membros da CSARH da FEA: o Sr. Oscar Milton da Silva (Presidente); 3 

a Sra. Laís Barros Glaser; o Sr. Marcelo Luis da Silva; e a Sra. Maria José Frungillo. 4 

O Sr. Oscar Milton da Silva abriu a reunião às 10:20 dando início a pauta sobre a 5 

discussão da Progressão da carreira PAEPE - 2022 e as funções da CSARH neste 6 

processo. Foi feita a leitura do cronograma e localizada as ações determinadas às 7 

CSARH, após foi feita uma leitura rápida das deliberações e normativas que 8 

regulamentam o processo de progressão. O primeiro aspecto levantado foi o conflito 9 

entre membros da CSARH que desejam participar do processo de progressão, de 10 

modo que se faz necessário a solicitação de afastamento de todos os membros 11 

presentes na reunião. Tendo em vista que as normativas não indicam como e 12 

quando os membros devem solicitar esse afastamento, seria necessário a consulta 13 

direto ao DGRH em um dos plantões disponibilizados durante a vigente semana. 14 

Ficou acordado que a diretoria seria informada o mais breve possível, para que 15 

possa tomar as devidas providências para recomposição da CSARH/FEA. O 16 

segundo assunto debatido foi a indicação para composição da Comissão de 17 

Avaliação. Após leitura dos itens nas deliberações que tratam do tema, ficou como 18 

proposição o mínimo de 3 membros titulares e no máximo 8 membros titulares, a 19 

depender da quantidade de inscritos na unidade. Em relação aos membros internos, 20 

foi levantada a possibilidade de servidores voluntários, assim como os servidores 21 

contemplados na última progressão dado o interstício. Foi evidenciado a importância 22 

de que os membros da comissão de avaliação sejam o mais representativos 23 

possíveis, contemplando os diferentes níveis (fundamental, médio e superior) e 24 

áreas de atividade (administrativo, laboratórios, informática, manutenção). Sobre os 25 

membros externos, foi levantada a possibilidade de indicação pelo conjunto de 26 

funcionários, caso conheçam potenciais nomes, como de CTUs, ou pessoas que 27 

atuam em RHs de outras unidades. Ficou decidido que na reunião com os demais 28 
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servidores a ser realizada no dia 03/12/2021, um formulário Google será 29 

disponibilizado para que as pessoas possam se voluntariar, e/ou indicar nomes de 30 

membros externos. Ainda sobre a reunião com os servidores em 03/12/2021, foi 31 

discutida a pauta e como a mesma será apresentada. Ficou decidido que o vídeo da 32 

DRGH será apresentado, com trechos selecionados, bem como o cronograma e 33 

fecharemos com a discussão sobre a indicação da Comissão de Avaliação da FEA, 34 

indicando as diretrizes debatidas na presente reunião. Nada mais havendo a tratar, 35 

a reunião foi encerrada pelo Presidente da CSARH-FEA Sr. Oscar Milton da Silva às 36 

onze horas e dez minutos e a Sra. Laís Barros Glaser foi nomeada por consenso 37 

para secretariar a reunião, lavrando a presente Ata.  38 


