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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA (42ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito,
às nove horas e quarenta e cinco minutos, no Salão de Atos localizado no Prédio da Reitoria, da
Universidade de Brasília, com a presença dos membros: Carlos Vieira Mota (Decano de Gestão de Pessoas
e Presidente da Câmara); Augusto César de Mendonça Brasil (�tular da FGA); Cira Etheowalda Guevara
O�biano (�tular do IE); Daniela Marques de Moraes (�tular da FD); Emerson Ferreira Rocha (�tular do
ICS); Henrique Ribeiro dos Santos (FEF); Leides Barroso de Azevedo (�tular da FS); Maísa Santos Joaquim
(�tular da FAV);  Marcos Juliano Prauchner (Titular do IQ); Maria de Fá�ma Rodrigues Makiuchi (�tular do
IF); Maria de Lourdes Ribeiro (�tular da FE); Ricardo Corrêa Gomes (�tular da FACE); Rivany Borges Béu
Bernardes (�tular do IG); Zanei Ramos Barcellos (suplente da FAC) e Valmor Cerqueira Pazos (�tular da
FAU). Foram jus�ficadas as ausências dos membros: Cláudio Vaz Torres (suplente do IP); Fabíola Orlando
Calazans Machado (�tular da FAC); Luiz Daniel Jatobá França (�tular do IREL); Marcelo Mari (�tular do
IdA); e Wânia Cris�na de Souza e (�tular do IP). Também es�veram presentes os convidados: Edna Alci
Besserra Torres (IP); Emelle R. Novais Cruz (assessora da ASCOL); Laíze Lopes Soares de Andrade (ASCOL);
e Rômulo Siqueira Santos (diretor da DCADE). Aberta a sessão, o Presidente procedeu com a rodada de
apresentação dos novos membros ingressantes na Câmara de Gestão de Pessoas (CGP). Dando início a
ordem da pauta, foram analisados os seguintes itens: PARA EXAME E DELIBERAÇÃO - 1) Apreciação da
Minuta de Ata 41ª Reunião da Câmara de Gestão de Pessoas, ocorrida em 21/11/2017. Deliberação:
aprovada por unanimidade. 2) Recomposição dos membros da Comissão de Flexibilização (CFLEX). O
presidente informou que foi feito algumas convocações para reunir a comissão, porém não houve êxito
com o quórum mínimo para fazer a análise e deliberações dos processos. Foi feito tenta�va de análise
dos processos de forma online, por meio da ferramenta do sistema do SEI e e-mail, para viabilizar melhor
para os membros, porém também não houve êxito. O presidente informou que a CGU está avaliando
todos os processos dos setores que estão autorizados a flexibilizar e com isso há uma necessidade de
estudar algumas diretrizes para responder aos ques�onamentos de auditoria. Mediante isso e em
conversa com administração superior, decidiu-se apresentar a CGP uma proposta de uma nova
recomposição dos membros da comissão para análise e discussão. Deliberação: após discussão pelos
membros ficou definido que a CFLEX será presidida pelo ocupante do cargo do Decanato de Gestão de
Pessoas e composta por: Um representante e um suplente de cada Decanato, indicado respec�vamente
pelos decanos; Um representante e um suplente de cada Campi (FCE, FGA, FUP); Um representante e um
suplente dos Técnicos Administra�vos junto ao Conselho de Administração (CAD); Um representante e
um suplente dos Técnicos Administra�vos de Laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão; Um
representante e um suplente dos Técnicos Administra�vos junto das grandes áreas de Conhecimento. A
composição da CFLEX terá duração de um ano, podendo ou não haver recondução de seus membros. 3)
Criação da Comissão de monitoramento para acompanhar as a�vidades da Diretoria de Capacitação,
Desenvolvimento e Educação (DCADE) voltadas para a prevenção do assédio moral no ambiente de
trabalho. Relator(a): Rômulo Siqueira. O presidente informou que a UnB está respondendo ao Ministério
Público do Trabalho (MP) diversas demandas em relação ao assédio moral, sexual, funcional, entre
outros. Com isso, a intenção é criar uma comissão de monitoramento para legi�mar as ações que já estão
sendo realizadas pelo DGP/DCADE que envolvem a�vidades de prevenção ao assédio. O presidente
relatou que foi passado a incumbência de realizar um plano de ações dentro do prazo de 90 dias no
sen�do de dar mi�gação a essas ocorrências. O plano já está sendo trabalhado no âmbito da Diretoria de
Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho (DSQVT) e da Coordenadoria de Capacitação
(PROCAP), porém para a Procuradoria é preciso haver o monitoramento de um setor que cer�fique que
as ações estão sendo executadas. O Diretor da DCADE fez uma breve apresentação de como é feito o
trabalho e o que está previsto com as capacitações, e intermediações no âmbito do DGP em relação a
prevenção ao assédio. Após apresentação foi aberta a palavra para os membros da Câmara. O prof.
Ricardo Corrêa (FACE), sugeriu que a Câmara faça o acompanhamento das ações desenvolvidas pela
diretoria ao invés de criar uma comissão para este fim, podendo até ser mais um empecilho para o
desenvolvimento das a�vidades.  A profa. Maria de Fá�ma (IF) concordou com a opinião do
representante da FACE e comentou que os membros poderão sugerir ações que possam ser efe�vadas



20/08/2020 SEI/UnB - 2965460 - Ata de Reunião

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3352556&infra_sistema=… 2/3

nas unidades acadêmicas ou de forma macro na universidade. O decano esclareceu que todo esse
trabalho é de longo prazo, mas que já estão sendo ar�culados juntos com a administração superior. A
profa. Leides (FS), comentou que é preciso criar uma cultura de não violência envolvendo as mais
diversas formas de divulgação para alcançar a maioria das pessoas da comunidade acadêmica. O
presidente esclareceu que dentro desse prazo de 90 dias deve-se estabelecer um plano inicial para
responder ao Ministério Público e posteriormente es�pular o período de execução das ações. A
convidada docente Edna Alci (IP) comentou que é importante destacar nessas ações sobre os direitos e
deveres de todos pois algumas chefias imediatas solicitam executar uma determinada a�vidade e o
servidor acredita que está sendo assediado. A profa. Maria de Fá�ma (IF) sugeriu interagir com o
Decanato de Extensão e com os estudantes das mais diversas áreas, criar uma equipe mul�disciplinar,
para poder obter uma iden�dade visual de campanhas de combates as questões do assédio moral e da
diversidade, para posteriormente mostrar ao MP. O decano esclareceu que todas essas ações estão sendo
abordadas dentro do plano que será apresentado e após o plano ser aprovado pela administração
superior, será apresentado nas diversas Câmaras para ampliar e fortalecer as ações desse plano. A técnica
Rivany (IG), ques�onou se essas ações abrangem somente aos técnicos-administra�vos ou discentes. O
decano respondeu que o plano de ações inicial abrange a todos os servidores tanto técnicos como
docentes, mas consequentemente abrangerá também aos estudantes devido a relação aluno-professor. A
técnica comentou que os canais de acolhimento deveram ser melhores divulgados, preparados, pois na
maioria das vezes em que ocorre uma relação de assédio, o servidor não sabe a quem recorrer. A docente
Daniela Marques (FD), explicou que a Faculdade de Direito possui clinicas jurídicas de Direitos Humanos,
com isso o DGP pode provocar essas clinicas para atuar sobre questões relacionadas ao assédio não só
moral como também sexual. A docente. Maisa (FAV), complementou dizendo que é importante incen�var
a comunidade acadêmica a fazer denúncias de assédios, instruir sobre o que é o que não assédio, e o
local onde a comunidade possa reportar essas denúncias. O presidente da Câmara enfa�zou que essa
temá�ca é tão variada que não existe um protocolo padrão, existem tópicos, respostas para algumas
situações que estão no alcance do decanato. O presidente destaca que esse trabalho é incessante e que
não se resolverá em apenas uma gestão. O docente. Augusto Brasil (FGA) comentou que é preciso haver
diretrizes da ins�tuição e destacou que é uma atribuição das chefias imediatas esclarecer e intermediar
todo o processo das a�vidades a serem desenvolvidas do que deve ou não deve cobrar, dos direitos e
deveres dos servidores, e no momento em que não há esse posicionamento, têm-se transferido essa
responsabilidade para a ins�tuição e nesse interim a ins�tuição não tem nenhum mecanismo para
intervir sobre essa questão. Deliberação: após discussão pelos membros ficou definido que não será
criado uma Comissão de Monitoramento, mas a medida que houver os desdobramentos dos trabalhos
realizados pela DCADE, será apresentada para os representantes da Câmara. 4) Proposta de Criação de
Comissão para implementação de Tele-Trabalho na UnB. Relator(a): Laíze Andrade. O presidente da
Câmara informou que é necessário a indicação de quatro (04) membros para compor a Comissão, para
integrar a comissão juntamente com a servidora Laíze e assim criar o instrumento de proposta de Tele-
Trabalho para posterior apresentação a administração superior. O prof. Ricardo Corrêa (FACE), se
ofereceu para par�cipar da Comissão. O docente Augusto Brasil (FGA) também se candidatou para
par�cipar da Comissão. A técnica Maria de Lourde (FE) comentou que a professora Daniela Marques da
FD é estudiosa do assunto e em outras reuniões havia se disponibilizado para par�cipar desse estudo. O
presidente informou que será feito uma consulta a docente para verificar se ela pode par�cipar da
Comissão. A técnica Laíze destacou que a importância de formar a Comissão para poder estudar as
limitações da Universidade. A assessora da ASCOL, Emelle, informou que a Comissão não precisa ser
formada exclusivamente pelos membros da Câmara, pois existem no IP estudos avançados sobre essa
temá�ca. O membro representante da FAU, comentou que tem disponibilidade para par�cipar da
Comissão. Deliberação: ficou definido que a Comissão será presidida pela Laíze Andrade (ASCOL), e
composta pelos docentes Ricardo Correa, Augusto Brasil. Será feita a consulta a profa. Daniela Marques,
para verificar se ela tem interesse em par�cipar da Comissão. 5) Nada mais havendo a tratar, às treze
horas e dez minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Aline Izabel Tolen�no de
Andrade, Secretária-Execu�va da Câmara de Gestão de Pessoas, lavrei a presente Ata, que, depois de lida
e aprovada por unanimidade, será subscrita por mim e pelo Presidente.

 

Carlos Vieira Mota
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Presidente da Câmara de Gestão de Pessoas

 

Aline Izabel Tolen�no de Andrade

Secretária-Execu�va da Câmara de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Vieira Mota, Decano(a) do Decanato de Gestão de
Pessoas, em 27/08/2019, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Aline Izabel Tolen�no de Andrade, Secretário(a)
Execu�vo(a) do Decanato de Gestão de Pessoas, em 28/08/2019, às 15:00, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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