RELATÓRIO DE GESTÃO DA COMISSÃO INTERNA DE
SUPERVISÃO DA CARREIRA

GESTÃO abril 2013 - abril 2016
Criação da CIS em âmbito nacional ocorreu por meio da LEI No 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2005, que
dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no
âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras
providências.

A atual gestão da CIS-UFSC foi constituída por meio da PORTARIA Nº694/2013/GR, DE 30 DE
ABRIL DE 2013 e da PORTARIA Nº1054/2013/GR, DE 18 DE JUNHO DE 2013.
A CIS – UFSC é composta por representantes dos Técnicos Administrativos em Educação
(TAEs), optantes pela Carreira, eleitos entre seus pares (considerando ativos, aposentados e
pensionistas) com mandatos de três anos.

Atividades Desenvolvidas
A legislação relacionada à CIS exige da administração universitária a garantia
de condições de trabalho para a Comissão, porém, apesar destas condições
não terem sido garantidas, várias atividades foram realizadas ao longo destes
três anos, como destacamos abaixo:

1. Atendimento a TAEs em assuntos relacionados à carreira
Criação de um site da CIS, com legislação e informações relacionadas à
carreira do TAE e contatos para comunicação com a Comissão;
Realização de diversos atendimentos para esclarecimento, orientação,
auxílio à organização de processos de solicitações realizadas a
SEGESP;
Indicações de procedimentos necessários para autuação e
encaminhamento relativos à Assédio Moral, junto a chefias e Sindicato;
Pareceres em processos encaminhados tanto pelos TAES como pela
SEGESP;

2. Aquisição de espaço e disponibilização de pessoal para a CIS-UFSC
Esta gestão da CIS iniciou os trabalhos sem quaisquer condições
materiais, como sala, equipamentos, materiais de expediente etc, aos
poucos conseguiu uma sala com os equipamentos e materiais mínimos
necessários para o trabalho.
Apesar de muita solicitação e insistência, não foi atendida a solicitação
de lotar um TAE na CIS para auxílio e secretariado da Comissão.

3. Regimento
Criação do Regimento da CIS – UFSC ratificado pela ata de reunião dos
membros da CIS em 14/11/2013 e encaminhada a Reitoria UFSC no dia
21/11/2013.
Ao final desta gestão o Regimento ainda não foi apreciado pela Reitoria
nem pelo Conselho Universitário.

4. Organização de Ciclo de Debates sobre a Carreira

1º Ciclo: (Abr 2014): O tema discutido foi Remoção, que teve por
objetivo propor novas normas para a Remoção na UFSC;
2º Ciclo (out 2014): O assunto discutido foi Avaliação de
desempenho, serviu de subsídio para a participação da CIS na
discussão de alteração da legislação que estava sendo proposta pela
SEGESP, mas até o momento não foi alterada;
3º Ciclo (Dez 2014) : Com o tema Capacitação, contou com a palestra
do Técnico Administrativo em Educação e membro da CIS da UFRGS –
Silvio Roberto Ramos Correa e posterior debate, seu intuito principal foi
subsidiar as discussões do Plano de Capacitação e Qualificação da
UFSC.

5. Realização de Boletim Informativo
Foi publicado um Boletim Informativo a partir de temas apontados pelos
TAEs da UFSC em uma Consulta Pública realizada pela CIS
destacando:






Assuntos negados pela SEGESP;
Grau de urgência para os trabalhos da CIS;
Principais duvidas relacionadas a Carreira;
Outros Temas Importantes;
Sugestões feitas pelos TAEs.

A divulgação do boletim se deu por meio impresso e eletrônico.

6. Participação em Eventos e Congressos sobre carreira







Quatro membros da CIS-UFSC participaram, juntamente com TAES de
todo o Brasil, do VII Fórum Nacional de CIS na Universidade Federal
Rural do Recife – UFRPE, no período de 7 a 10 de outubro, onde foi
elaborada a Carta de Recife;
Três membros da CIS-UFSC participaram, juntamente com TAES de
todo o Brasil, do VIII Fórum Nacional de Comissões Internas de
Supervisão da Carreira no Instituto Federal do Espírito Santo – IFES
Campus Vitória, no período de 08 a 10 De Setembro de 2014, onde foi
elaborada a Carta de Vitória.
Dois membros da CIS-UFSC participaram no 2º Encontro Nacional das
Comissões Internas de Supervisão (CIS/PCCTAE), que ocorreu em
Brasília, no período de 11 a 12 de novembro de 2014.

7. Participação na elaboração de legislação interna da UFSC


Participação de um membro da CIS na criação do PAQ - Plano de
Qualificação e Capacitação: documento que trata de toda a legislação
pertinente a Carreira dos Técnicos da UFSC; O documento foi
concluído em dezembro de 2015 e enviado para consulta pública, mas
até o momento não foi submetido ao Conselho Universitário.

8. Organização de evento



Organização do Fórum Regional Sul das Comissões Internas de
Supervisão da Carreira na UFSC, em Florianópolis, entre os dias 18 a
20 de maio de 2015.
O
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contou

com

a
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de
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participantes entre

representantes de CIS, representantes de gestão e entidades sindicais
de todo o sul do Brasil.
No Fórum houve a elaboração e publicação de uma carta de
recomendações que foi encaminhado a CIS Nacional, as Reitorias da
UFSC, Institutos Federais, ao SINTUFSC e a FASUBRA.
O foco principal foi o debate sobre o Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos
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