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Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão Setorial 1 
de Acompanhamento de Recursos Humanos da Faculdade de Engenharia de Alimentos - GESTÃO 2 
2013-2015, na sala de reuniões da Diretoria da FEA, sob a presidência da Sra. CLAUDIA APARECIDA 3 
ROMANO DE SOUZA, e com o comparecimento dos seguintes membros: ARIOVALDO ASTINI, 4 
FREDERICO OLIVEIRA SOARES, KARLA FERREIRA NERY MARTINS, MARCELA SISMOTTO 5 
GANDARA, MARCELO LUIS DA SILVA e SILVIA HELENA PEREIRA VITORINO. Havendo número 6 
legal, a PRESENTENTA dá inicio aos trabalhos oferecendo as boas-vindas a todos os membros. Em 7 
seguida, não tendo nenhum membro inscrito no Expediente, passa à Ordem do Dia. Item 1 - 8 
Calendário de Reuniões. Após manifestações de vários membros foi APROVADO POR 9 
UNANIMIDADE que às reuniões ordinárias serão realizadas todo mês na primeira segunda-feira. Item 10 
2 - Carta a comunidade apresentando a nova CSARH. A presidente CLAUDIA APARECIDA ROMANO 11 
DE SOUZA sugeriu que a carta tenha no máximo 4 pontos principais. A membro SILVIA HELENA 12 
PEREIRA VITORINO disse que a apresentação dos membros deve ser o primeiro ponto. Já o membro 13 
MARCELA SISMOTTO GANDARA sugeri destacar as principais normas e regras da Universidade/FEA 14 
aos funcionários, pois existem muitas dúvidas e reclamações sobre a falta de clareza. Completou 15 
dizendo que a decisão final sobre qualquer assunto não é da CSARH e sim da Direção da Faculdade e 16 
os funcionários devem utilizar o e-mail com canal direto de comunicação com a CSARH. O membro 17 
ARIOVALDO ASTINI pediu para destacar o funcionamento da CSARH. O membro MARCELO LUIS DA 18 
SILVA complementa que mesmo com o e-mail há documentos que devem ser enviados por papel. Já 19 
os membros: KARLA FERREIRA NERY MARTINS e SILVIA HELENA PEREIRA VITORINO sugeriram 20 
que toda documentação enviada para a CSARH seja centralizada da PRESENDENTE. Após várias 21 
outras manifestações foi APROVADO POR UNANIMIDADE que a membro MARCELA SISMOTTO 22 
GANDARA ficaria responsável por fazer a redação da carta e apresentar aos membros na próxima 23 
reunião para aprovação. Nada mais havendo a tratar, a presidente CLAUDIA APARECIDA ROMANO 24 
DE SOUZA declara encerrada a reunião e, para constar, eu, MARCELO LUIS DA SILVA, Secretariei a 25 
presente reunião, lavrei a presente Ata e digitei para ser submetida à aprovação na próxima reunião da 26 
CSARH. 27 


