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ATA DA 2ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO SETORIAL DE 1 
ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA FACULDADE DE 2 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS – CSARH-FEA – GESTÃO 2016/2017. 3 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e 4 
trinta minutos, no “Espaço Gourmet” do Departamento de Tecnologia de Alimentos 5 
da FEA, estiveram reunidos, os membros  da  CSARH  da  FEA: Sra. Claudia 6 
Cruz Fialho Santos (Presidente); Sr. Mauro Brasileiro; Sra. Marcela Sismotto 7 
Gandara, Sr. Divinair Alves da Silva e Sra. Regiane Palhares, bem como a Sra. 8 
Claudia Aparecida Romano, Presidente da CSARH-FEA na gestão de 2013/2015 9 
com mandato prorrogado até 29/02/2016. A Sra. Claudia Cruz Fialho Santos abriu a 10 
reunião às 14:30 dando a palavra à Sra. Cláudia Aparecida Romano, que entregou à 11 
atual presidente os documentos referentes à gestão 2013/2015 prorrogada até 12 
29/02/2016, ressaltando os casos do Sr. Marcos Sampaio Silveira e da Sra. Elizabeth 13 
Freitas Silva que solicitaram a retirada dos respectivos pedidos para alteração de 14 
seus níveis de complexidade na carreira PAEPE, e também o caso do Sr. José 15 
Reinaldo Feitosa da Silva, destacando que não houve tempo hábil para um 16 
encaminhamento, pela gestão anterior, de um ofício à diretoria da FEA, solicitando 17 
uma resposta ao ofício nº 05/2015 encaminhado em 13/02/2015, no qual a gestão 18 
anterior da CSARH-FEA se manifestou favoravelmente “à solicitação do interessado, 19 
Matrícula 11989-0, para seu enquadramento no nível superior da Carreira PAEPE, 20 
conforme Informações da DGRH/DPD nº 100/2013 de 09/03/2013 às fls. 167 e 168 e 21 
Inf. DGRH/DPD nº 1362/2013, de 02/09/2013 à fl. 172 do Processo de Vida 22 
Funcional do Servidor nº 01P-04105/1985, à vista de pareceres da chefia imediata à 23 
época afirmando, portanto, que este caso ainda está pendente de uma resposta por 24 
parte da Diretoria da FEA. Dando seguimento, a Sra. Cláudia Aparecida Romano 25 
pediu licença e se retirou da reunião e os demais presentes continuaram a debater o 26 
caso do Sr. José Reinaldo Feitosa da Silva, quando os Srs. Divinair Alves da Silva, 27 
Regiane Palhares e Claudia Cruz Fialho Santos mencionaram que gostariam de 28 
conhecer o histórico do caso mais detalhadamente, ao que a presidente decidiu 29 
solicitar o processo de vida funcional do funcionário e disponibilizá-lo aos demais 30 
membros da CSARH-FEA. Os membros decidiram por unanimidade encaminhar um 31 
novo ofício à diretoria solicitando uma resposta ao ofício protocolado no dia 32 
13/02/2015 pela gestão CSARH-FEA 2013/2015, prorrogada até 29/02/2016, em 33 
caráter de urgência, para que o funcionário possa tomar as providências que 34 
considerar cabíveis antes de sua aposentadoria, que estaria próxima. A Sra. Marcela 35 
Sismotto Gandara sugeriu que este ofício seja encaminhado com base no parecer da 36 
gestão anterior, não sendo necessário o retrabalho de avaliar o histórico do caso. A 37 
Sra. Cláudia Cruz Fialho Santos reafirmou que iria, primeiro, avaliar o Processo de 38 
Vida Funcional do Sr. José Reinaldo Feitosa da Silva, antes de dar encaminhamento 39 
ao ofício da atual gestão (2016 - 2018) CSRH-FEA. O Sr. Divinair Alves da Silva 40 
propôs que a CSARH-FEA solicite ao Setor de Expediente e Arquivo da FEA a 41 
abertura de Expediente (s), por meio de um Formulário de Solicitação de Abertura de 42 
Processo ou Expediente, preenchido e assinalada a opção EXPEDIENTE; neste 43 
Expediente seriam juntado (s) o (s) documento (s) gerado (s) e recebido (s) pela 44 
CSARH-FEA durante o período de sua gestão. Outra proposta do Sr. Divinair é que a 45 
CSARH-FEA faça juntada (s) de folha (s) no (s) Processo (s) de Vida Funcional do (s) 46 
interessado (s) e encaminhe-o (s) ao devido Órgão da FEA com a (s) juntada (s) e 47 
despacho (s) no (s) documento (s) recebido (s) ou parcer (es) gerado (s) por esta 48 
Comissão. O Sr. Divinair Alves da Silva fez um breve relato sobre a reunião com os 49 
membros das CSARHs das Unidades tecnológicas, ocorrida em 23/08/2016, 50 
mencionando os dois encaminhamentos decididos na naquela reunião: (1) solicitação 51 
de um parecer da CIDF sobre as alterações solicitadas pela PG, que estariam sendo 52 
executadas pela DGRH, nas minutas da nova carreira PAEPE e do novo sistema de 53 
avaliação de desempenho, antes de seu encaminhamento à CAD; e (2) inclusão na 54 
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pauta da próxima reunião da CIDF da proposição de reenquadramento dos 1 
funcionários da Unicamp que não estavam nos níveis iniciais da carreira atual antes 2 
de 2013/2014 em níveis da nova carreira PAEPE correspondentes às promoções 3 
recebidas durante seus históricos profissionais na Universidade, antes de se 4 
consumir recursos para novas promoções de acordo com as metodologias propostas 5 
nas minutas. Os Srs. Divinair Alves da Silva e Marcela Sismotto Gandara ressaltaram 6 
a importância da participação dos membros da CSARH-FEA nas reuniões dos 7 
membros das CSARHs das Unidades tecnológicas. A Sra. Claudia Cruz Fialho 8 
Santos apresentou sugestão de carta de apresentação da gestão 2016/2017 da 9 
CSARH-FEA para a comunidade da FEA, que foi aprovada por unanimidade. A Sra. 10 
Claudia Cruz Fialho Santos se responsabilizou pelo encaminhamento da mesma à 11 
comunidade da FEA por e-mail. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 12 
pela Sra. Claudia Cruz Fialho Santos às dezesseis horas e dez minutos e eu, 13 
Marcela Sismotto Gandara, nomeada  por  consenso  para  secretariar  a  reunião, 14 
lavrei a presente Ata. 15 


