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Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão 1 

Setorial de Acompanhamento de Recursos Humanos da Faculdade de Engenharia de Alimentos - 2 

GESTÃO 2013-2015, na sala de reuniões da Diretoria da FEA, sob a presidência da Sra. CLAUDIA 3 

APARECIDA ROMANO DE SOUZA, e com o comparecimento dos seguintes membros: FREDERICO 4 

OLIVEIRA SOARES, MARCELA SISMOTTO GANDARA, MARCELO LUIS DA SILVA e SILVIA 5 

HELENA PEREIRA VITORINO. Havendo número legal, a PRESENTENTA dá inicio aos trabalhos 6 

oferecendo as boas-vindas a todos os membros. Em seguida, não tendo nenhum membro inscrito no 7 

Expediente, passa à Ordem do Dia. Item 1 - A presidente CLAUDIA APARECIDA ROMANO DE 8 

SOUZA deu informes aos membros da 2ª etapa das avaliações,oficina. Item 2 - A presidente CLAUDIA 9 

APARECIDA ROMANO DE SOUZA passou a dar também informes no que diz respeito a Organizar 10 

Estrutura, para avaliações de desempenho. Item 3 - A presidente entregou aos demais membros duas 11 

listas, sendo elas uma de integrantes de equipe, e outra dos superiores imediatos, para conferir as 12 

equipes de avaliadores e se os funcionários estão certos, e a mesma pedia a cada membro que 13 

devolvesse esta lista até quarta-feira dia 25/09-2013. Item 4 - O membro MARCELO LUIS DA SILVA,  14 

sugeriu aos demais membros, para que se fizesse uma reunião com os funcionários, para dar 15 

esclarecimentos ao processo de avaliação 2013, e ficou marcado para dia 30-09-2013 ás 14h30. Nada 16 

mais havendo a tratar, a presidente CLAUDIA APARECIDA ROMANO DE SOUZA declara encerrada a 17 

reunião e, para constar, eu, FREDERICO OLIVEIRA SOARES, Secretariei a presente reunião, lavrei a 18 

presente Ata e digitei para ser submetida à aprovação na próxima reunião da CSARH. 19 


