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Ata abreviada da reunião InterAdministrativa /

InterDepartamental de 22 de agosto de 2018

Presentes: professores Alvaro, Roberto, Andréia, Mariana, Taisa, Michel; e
funcionários Fábio, Ana Jaqueline, Marli, Patrícia, Reginaldo, Luís, Eduardo deNadai,
Leandro, Humberto, Castorina, Valdinéa, Mário, Ricardo, Juliana, Eduardo Rigato e
Alexandre.

NOVOS FUNCIONÁRIOS
Prof. Alvaro recordou que, na a 1ª edição do PRS - Programa de Relotação de
Servidores -, conseguiu-se um secretário para o AEL. Simultaneamente a este
processo, ao Arquivo foi integrada mais uma bibliotecária.
Na 2ª rodada do PRS, conseguiu-se um assessor de imprensa para o Instituto. E
ainda está em fase de negociação a vinda de um funcionário para trabalhar na
Plataforma Sucupira.
Também acabam de ser alocadas no IFCH vagas temporárias de funcionários:
um para a Graduação e outro para a Pós-Graduação.

GRATIFICAÇÕES
Relativo ao processo de recertificação - que está em curso -, o Diretordisse que
todos que preenchem cargos comissionados continuarão com suas GRs.
Entretanto, há distorções, nas quais servidores recebem GRs sem ocuparem
cargos. Ao se aposentarem estes funcionários, o Diretor deixou claro que não irá
transferir a ninguém estas GRs inadequadas.
Em contraponto, frisou: aqueles que atualmente preenchem cargos de
chefia/confiança permanecerão com suas GRs intrínsecas ao posto que ocupam.

APOSENTADORIAS
Entraremos em breve em um ciclo de aposentadorias. As mais preocupantes são
do Benetti e do Carlão, pois não há substitutos imediatos para estas funções.
Assim, as seções/setores terão de absorver funções de protocolo e de
manutenção, promovendo adequações e ajustes nas rotinas administrativas.

AGENDA 2019
Não serão mais impressas agendas. Entretanto, serão implementadas uma série
de serviços Google (entre eles, uma agenda).
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BIBLIOTECA
Foi dado encaminhamento à manutenção corretiva do condicionamento de ar da
Biblioteca.
Quanto à reforma elétrica: em recente reunião dos Diretores de Humanidades,a
reforma elétrica passa a ser prioridade zero/máxima.

PRÉDIO DOS CENTROS & NÚCLEOS
A limpeza terminal da edificação será rateada com o COCEN.
A contratação da rede de dados está atrasada por conta de descredenciamento de
fornecedores. Em breve, a licitação será finalizada.
O Diretor conclamou todos a pensarem em esquema alternativo de
funcionamento do prédio, uma vez que o Benetti não estará mais aqui para
fechá-lo (pois deve se aposentar). Talvez, a melhor solução seja estabelecer um
horário de funcionamento.

FÓRUM DE HUMANIDADES E PLENÁRIA DO IFCH
Em setembro, completa um ano da gestão dos Profs. Alvaro e Roberto. Para
marcar a data, na manhã do dia 30 de outubro haverá uma mesa com todos os
Diretores de Humanas e Artes da Universidade. À tarde, faremos uma plenária
com todas as categorias do Instituto.

CONCURSO DE PROFESSORES TITULARES
O Diretor lembrou que tanto as vagas de docentes quanto as de funcionários são
da Unidade, do Instituto, e não de um setor/seção/departamento. Por óbvio, as
decisões devem ser coletivas quanto à gestão dos recursos humanos.
Explicou ainda que a questão dos titulares foi tratada à parte na última
distribuição de recursos para promoção/progressão na carreira docente. Em
portaria recém-publicada, a CVD destinou uma vaga de titular para o IFCH. Em
reunião com os chefes de departamentos, decidiu-se retomar o concurso da
Demografia (que havia sido congelado no contingenciamento de 2016).
Mencionou também a grave situação do Departamento de Antropologia, na qual
seus últimos dois professores titulares solicitaram aposentadoria.

RELAÇÃO COM A PÓS-GRADUAÇÃO
A Profª. Andréia trouxe uma demanda que apareceu na última reunião de seu
Departamento. Enfatizou a importância de não se gerar atritos e mal-estar na
execução de tarefas; e disse que os docentes se sentem desassistidos em algumas
situações administrativas, sem saber a quem recorrer.
O Prof. Michel disse que, com o novo funcionário, a Pós-Graduação voltará a
atender no expediente convencional (sem o restritivo “horário de atendimento”).
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A Profª. Mariana aposta na centralidade da figura do(a)s secretário(a)s de
Departamentos. Em sua visão, caberia a ele(a)s acionar os diversos setores do
IFCH para encaminhamento das diversas demandas docentes. Para ela, o(a)s
secretário(a)s deveriam ser a porta de entrada e o ponto de ligação dos docentes
com a burocracia universitária. Assim, os docentes poderiam se sentir mais
acolhidos.
O Prof. Alvaro sugere um fluxograma de atividades. Disse que tentará
estabelecer um convêncio com a EDUCORP para mapear os processos
administrativos, e fazer sua gestão. Lembrou que, com a aposentadoria de
funcionários-chave, teremos de absorver uma série novas de atividades em nossa
rotina.

OBRAS NO IFCH
Já se gastou R$ 75 mil de nossa verba PMP (Programa de Manutenção Predial)
para finalizar o Prédio do Centros e Núcleos.
Com a liberação de espaços advinda da mudança dos Centros e Núcleos para o
novo prédio, devem ser criadas novas salas de informática, de
defesa/qualificação, de pós-docs e de professores-colaboradores.
Ricardo discorreu sobre falta de salas para eventos, e sugeriu que fosse pensado
na construção de um terceiro auditório no Instituto.

DIRETORIA FINANCEIRA
Juliana apresentou os novos limites de gastos para dispensar-se licitações,
sublinhou a importância de se fazer planejamento e explicou uma série de
procedimentos de seu setor.


