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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA (12ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, realizada ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete,
às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões do DGP, com a presença dos membros: Carlos
Vieira Mota (Decano de Gestão de Pessoas e Presidente da Comissão) e Alessandra D´Aqui
Velosso. Também es�veram presentes os membros suplentes: Fernanda de Angeli Castanheiro, Manoel
Barbosa Neres, Maria do Socorro Oliveira Mazola e Tarcílio Severino Dias. Foi jus�ficada a ausência dos
membros efe�vos: Antônio César de Oliveira Guedes, Ká�a Maria da Silva, Marcelo Ximenes Aguiar
Bizerril, Maria de Lourdes Ribeiro, Rogério Fagundes Marzola e Rozana Reigota Naves. Aberta a sessão, o
Presidente procedeu aos seguintes informes: 1. O decanato está fortalecendo o contato com as Unidades
no sen�do de agilizar os seus processos. 2. Estão sendo organizadas as demandas para reuniões, para
que, caso necessário, um ou dois membros possam verificar se é possível atender as solicitações de
reunião. Dando início à ordem da pauta, foram analisados os seguintes itens: PARA EXAME E
DELIBERAÇÃO – 1) Apreciação das atas: 1.1) Apreciação da Ata 9ª Reunião da Comissão de Flexibilização,
ocorrida em 25/06/2017. Deliberação: manter em pauta para ser apreciada na próxima
reunião. 1.2) Apreciação da Ata 10ª Reunião da Comissão de Flexibilização, ocorrida em
11/07/2017. Deliberação: manter em pauta para ser apreciada na próxima reunião. 1.3) Apreciação da
Ata 11ª Reunião da Comissão de Flexibilização, ocorrida em 18/07/2017. Deliberação: manter em pauta
para ser apreciada na próxima reunião. 2) Processo 23106.027946/2017-97, origem:  Museu de
Geociências. Relator (a): Fernanda Castanheiro. A técnica Fernanda informou que não foi enviado o
processo com despacho, conforme foi deliberado em outra reunião, devido a algumas dúvidas que
surgiram. A relatora ques�onou se cabe a essa comissão emi�r parecer favorável à alteração de horário,
fazendo um novo ato para que a Reitora assine, concordando com a mudança. O presidente respondeu
informando que a Administração Superior solicitou que fosse estabelecido o horário das 07:30 às 19:30
no âmbito da Reitoria e não das Unidades Acadêmicas, devido a dados que mostram que fora desse
horário, não há produ�vidade. A relatora informou que o Museu de Geociências já tem o horário
flexibilizado, a dúvida é se a comissão pode emi�r parecer favorável à mudança do horário. Os membros
concordaram que não cabe à comissão autorizar solicitação de mudança de horário, sendo pautado ao
dirigente da Unidade ajustar as 12 horas ininterruptas conforme melhor atender as peculiaridades do
setor. Deliberação:  o processo será retornado para o Museu informando que a comissão toma ciência da
decisão e que a manutenção e a gestão rela�va à flexibilização fica sob responsabilidade do dirigente da
unidade, desde de que seja garan�ndo o atendimento ininterrupto, a qualidade do atendimento e a
escala fixada no local informada para o público o novo horário, conforme estabelecido pela Resolução
CAD n. 0050/2013. 3) Processo 23106.072303/2017-06, origem: Faculdade de Agronomia e Medicina
Veterinária - FAV. Relator (a): Manoel Barbosa. A técnica Alessandra comentou que começou a análise
desse processo, iden�ficando a falta de algumas informações e devolvendo o processo para que fossem
feitas as devidas adequações. O processo passou para o relator Manoel, devido às férias da técnica
Alessandra, e ele informou que também entrou em contato com a Unidade para o esclarecimento de
algumas dúvidas, sendo possível fazer a análise do processo. O técnico leu o parecer favorável ao
deferimento do requerimento de flexibilização apresentado. Deliberação: A comissão aprovou o parecer
por unanimidade.  4) Processo 23106.072381/2017-01, origem:  Secretaria de Gestão Patrimonial - SGP.
Relator (a): Marcelo Bizerril. A secretária Aline informou a Comissão que, apesar de o processo ter sido
aprovado na reunião passada, o processo foi devolvido a SGP para que eles dessem ciência de que o
horário a ser flexibilizado deveria compreender o períodi entre ás 07:30 e 19:30. O setor res�tuiu o
processo dando o de acordo com o horário a ser flexibilizado e informando que o técnico responsável
pela Coordenadoria de Cobrança e Controle não fazia mais parte do quadro de servidores da
FUB. Deliberação: A comissão entendeu que, por ser uma situação temporária e o processo já ter sido
aprovado, deverá ser feito o ato e encaminhado para a Reitoria para sua devida autorização. 5) Processo
23106.083278/2017-88, origem:  Decanato de Gestão de Pessoas - DGP. Relator (a): Rozana Reigota. A
professora Rozana havia jus�ficado a sua ausência e a secretária Aline leu o parecer da relatora para
análise e deliberação da comissão. Deliberação: Os membros da comissão foram favoráveis por
unanimidade ao parecer emi�do pela relatora. 6) Processo 23106.072820/2017-77, origem:  Gabinete da
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Reitoria - GRE. Relator (a): Rogério Mazola.  A técnica Maria do Socorro leu o parecer do relator favorável
ao deferimento do requerimento de flexibilização apresentado. Deliberação: A comissão o aprovou por
unanimidade. 7) Processo 23106.078560/2017-43, origem:  Ouvidoria. Relator (a): Ká�a
Silva. Deliberação: Res�tuir o processo recomendando o seu encerramento na Unidade considerando a
iden�ficação de vícios que tornaram inviável sua análise e eventual aprovação. Foi recomendado a
abertura de um novo processo para ser encaminhado à Comissão. 8) 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 12:01, 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.
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