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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA (11ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às
quatorze horas e trinta e oito minutos, na Sala de Reuniões do DGP, com a presença dos membros: Carlos
Vieira Mota (Decano de Gestão de Pessoas e Presidente da Comissão), Antônio César de Oliveira Guedes,
Ká�a Maria da Silva, Marcelo Ximenes Aguiar Bizerril e Rozana Reigota Naves. Também
es�veram presentes os membros suplentes: Fernanda de Angeli Castanheiro, Manoel Barbosa Neres e
Maria do Socorro Oliveira Mazola. Foi jus�ficada a ausência dos membros efe�vo: Alessandra D´Aqui
Velosso e Rogério Fagundes Marzola. Dando início à ordem da pauta, foram analisados os seguintes itens:
PARA EXAME E DELIBERAÇÃO – 1) Processo 23106.072381/2017-01, origem: Secretaria de Gestão
Patrimonial - SGP. Relator: Marcelo Ximenes Aguiar Bizerril. O relator leu o parecer favorável ao
deferimento do requerimento de flexibilização apresentado. Deliberação: A comissão aprovou o parecer
por unanimidade. 2) Processo 23106.058661/2017-06, origem: Faculdade da Ciência da Informação - FCI.
Relatora: Rozana Reigota Naves. A professora informou que a FCI está ques�onando sobre a renovação da
flexibilização nos Núcleo de Informá�ca e Editoração e na Secretaria Acadêmica e de Pós-Graduação, uma
vez que a autorização terminaria em fevereiro de 2017. Deliberação: Será feito um despacho informando
que os atos da Reitoria que autorizaram a flexibilização da carga horária dos servidores con�nuam válidos
até que a Comissão delibere sobre os novos procedimentos de avaliação do
processo. 3) Processo 23106.072262/2017-40 origem: UnBTV/CPCE. Relator: Antônio César de
Oliveira Guedes.  O técnico leu o parecer favorável ao deferimento do requerimento de flexibilização
apresentado. Deliberação: A comissão aprovou o parecer por
unanimidade. 4) Processo 23106.078560/2017-43, origem: Ouvidoria. Relatora: Ká�a Maria da
Silva. Deliberação: A técnica informou que aguardar a homologação da licença maternidade da
técnica Claudine Ilana, pois a técnica Flávia Ribeiro a está subs�tuindo, e portanto, ainda não é possível
emi�r o parecer sobre esse processo.  5) Processo 23106.071734/2017-47, origem: Vice-Reitoria - VRT.
Relatora: Ká�a Maria da Silva.  A técnica informou que o processo foi devolvido à VRT para que fosse
informado o horário de trabalho das assessoras e, com base na resposta, foi emi�do o parecer favorável
ao deferimento do requerimento de flexibilização. Deliberação: A comissão aprovou o parecer por
unanimidade. 6) Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e três minutos, o Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual eu, Aline Izabel Tolen�no de Andrade, Secretária-Execu�va da Comissão de
Flexibilização, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada por unanimidade, será subscrita por
mim e pelo Presidente.

Carlos Vieira Mota

Presidente da Comissão de Flexibilização

 

Aline Izabel Tolen�no de Andrade

Secretária da Comissão de Flexibilização

Documento assinado eletronicamente por Carlos Vieira Mota, Decano(a) do Decanato de Gestão de
Pessoas, em 10/08/2017, às 12:00, 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) da
Comissão de Flexibilização do Decanato de Gestão de Pessoas, em 14/08/2017, às 07:43, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1410479 e
o código CRC 87A7458C.
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